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Förord 

I 

Förord 
Denna rapport som du nu läser är mitt examensarbete och resultat av min enkätstudie utförd 

på företagen NCC, Peab och Skanska. Rapporten är genomförd vid avdelningen 

produktionsledning vid Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet avhandlar inställning, 

kunskap och eventuella förbättringar hus de tre benämnda företagen med fokus på Lean-

konceptet. 

Att skriva detta examensarbete har varit väldigt intressant och lärorikt. Arbetet har inte alltid 

varit en dans på rosor. Under vissa perioder har arbetet flutit på bra, men under delar av 

arbetet har stagneringar skett på grund av behov av nya infallssvinklar. Vid sådana tillfällen 

har min handledare, Professor Jan Borgbrant, varit till stor hjälp och gett mig nya idéer. Jan 

har tagit sig tid att hjälpa mig trots att hans kalender varit fylld av möten och uppdrag. Tack så 

mycket! 

Jag vill också tacka alla som tagit sig tid att fylla i enkäten som jag skickar ut. Utan er hade 

denna studie inte kunnat genomföras. Ett extra tack till Andreas Rydberg, NCC, och Börje 

Nilsson, NCC som tog sig tid att ”kontrollera” det första utkastet av enkäterna eftermiddagen 

innan eran semester. 

Slutligen vill jag passa på och tacka min sambo, mina föräldrar och alla mina kamrater som 

har stöttat mig under min studietid på Luleå tekniska universitet. Ni ska även ha ett stort tack 

för den hjälp ni bidragit med till detta examensarbete.  

 

Luleå den 24 januari 2007  

 

Peter Olsson 
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Sammanfattning 

Höga byggkostnader, kvalitetsproblem, dyra kostnader för omprojektering och låg lönsamhet 

för entreprenörer är exempel på problem inom byggbranschen. Statistik pekar på att 

byggkostnaderna för att producera byggnader har stigit kraftigt under de senaste åren. 

Byggnadsentreprenörer har börjat utveckla alternativa metoder för att genomföra 

kostnadseffektiva projekt. 

Denna studie kan delas upp i två delar, en teoretisk och en empirisk del. Den teoretiska delen 

utgörs av litteraturstudier för att få djupare kunskap och förståelse om Lean konceptet. Den 

andra delen avser en empirisk studie. Utifrån Lean konceptets grundläggande teorierna 

utformades två olika enkäter. Enkäterna är uppdelade i sju olika huvudrubriker; slöseri, 

ständiga förbättringar, materialleveranser, leverantörssamverkan, standardisering, värdeflöde 

och inställning. Dessa rubriker representerar viktiga områden inom Lean konceptet. De 

medverkande personerna i enkätstudien är byggnadsarbetare och platschefer/arbetsledare från 

NCC, Peab och Skanska. Studiens undersökningsfrågor är följande: 

1. I vilken utsträckning tillämpas Lean Construction? 

2. Hur är inställningen till denna produktionsfilosofi bland byggnadsarbetare och 

platschefer/arbetsledare? 

3. Är inställningen till Lean Construction olika för de två yrkeskategorierna? 

4. Hur kan dessa tre företag använda denna produktionsfilosofi?  

Lean Production är en lednings- och produktionsfilosofi som i stora drag går ut på att 

eliminera alla processer som inte ger något mervärde för kunden. Filosofin har sin grund från 

den japanska tillvekningsindustrin. Toyota biltillverkning har uppnått goda resultat under en 

längre tid genom deras produktionssystem (TPS). TPS tillämpas i enighet med Lean 

Production. 

Studien visar på någon obetydlig skillnad mellan byggnadsarbetares och 

platschefers/arbetsledares inställning till Lean Construction. Båda yrkeskategorierna anser att 

materialspill kan reduceras genom bättre planering från platschefer och arbetsledare. Genom 

att minska materialspill kan pengar sparas. 

Respondenterna anser att material på byggarbetsplatsen är ivägen och måste flyttas för att 

kunna utföra ett effektivt arbete. 
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Om företagen (NCC, Skanska och Peab) ska kunna vara resurssnåla företag kan de inte 

beställa material i större mängder än vad som behövs för tillfället för att säkerställa att 

produktionen ska fungera utan stopp. Anledningen till detta är bristfällig leverantörssäkerhet. 

Byggnadsarbetare och Platschefer/arbetsledare anser att ett samarbete med några utvalda 

leverantörer resulterar i effektivare produktion. Företag som arbetar med resurssnål 

produktion ägnar mycket resurser åt att förbättra relationen med leverantörer.  
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Abstract 
High construction costs, building standard problems, considerable costs for planning and low 

profits for entrepreneurs are a few examples of recurrent problems within the construction 

business. Statistics show that constructions cost for buildings has increased during the past 

years. Therefore construction entrepreneurs are starting to develop alternative methods to 

implement cost-efficient projects. 

This study is partly theoretical, partly empirical. The theoretical part is based on literature 

studies in order to gain a deeper comprehension of the Lean concept. Based on the Lean 

concept’s most elementary theories, two inquiries have been carried out for the empirical part 

of the study. The inquiries are presented under seven headings (waist, continuous 

improvement, delivery of material, standardize, cooperation between manufacturers, value 

flow and attitude), each representing areas of interest to the Lean concept.  

The participants of the inquiry are either construction workers or supervisors/site managers 

working at NCC, Peab or Skanska.  

The aim of the study is to answer these following questions: 

1. To what extent is Lean Construction applied? 

2. How is this production philosophy looked upon amongst construction workers or 

supervisors/site managers? 

3. Does the attitude towards it differ between the professions (construction workers or 

supervisors/site managers)? 

4. How can these three companies apply this production philosophy? 

Lean Production is a management and a production philosophy with the objective to eliminate 

all processes that are not beneficial to the client. The philosophy originates from the Japanese 

manufacturer industry. The car company Toyota has accomplished good results with their 

production system TPS which is applied in accordance with Lean Production.  

The inquiries do not show any distinct differences in the attitude towards Lean Constructions 

between construction workers and supervisors/site managers, rather the opposite. 

 All agree that waist of material can be reduced through improved better planning by the 

supervisors and site managers. And by reducing waist of material money is saved. 
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The respondents all think that building material on the construction site is obstructive and that 

it needs to be moved for the work to be carried out efficiently. 

In order for the companies (NCC, Skanska och Peab) to cut down on resources they can not 

order more material than they need to maintain a stable, continuous production. This is not 

due to lack of manufacturer reliability. 

Furthermore, the participants agree that cooperation with just a few selected manufacturers 

results in a more efficient production. Companies activly aiming at cutting down production 

cost spend much resources on improving relations to manufacturers. 
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Begreppsbeskrivning 
 

• Break-even-punkt: Den försäljningsvolym i antal eller kronor vid vilken intäkter ger 
full kostnadstäckning. 

 
• GM: (General Motors) 

 
• Inkurans: Värdeminskning hos en vara på grund av att den blivit gammal, omodern 

eller skadad och därför mindre efterfrågad. 
 

• IGLC: International Group of Lean Construction är ett nätverket som består av 
forskare och praktiker inom arkitektur, engineering och produktion. 

 
• Just-in-time: Beställda produkter ska levereras i rätt mängd och tid. 

 
• Kaizen: Systematiskt arbete med ständiga förbättringar. 

 
• LCI: Lean Construction Institute 

 
• Lean Production: Produktionsfilosofi som grundades i tillverkningsindustrin med 

syfte att eliminera alla processer som inte skapar något mervärde för kunden. 
 

• Lean Construction: Tillämpning av Lean Production fast inom byggbranschen. 
 

• Lean Thinking: Brukar sammanfattas med orden kundvärde, värdeflöde, flöde, 
efterfrågestyrning och perfektion 

 
• Muda: Slöseri. 

 
• Seiketsu: Regler 

 
• Seiri: Sortering 

 
• Seiton Ordning 

 
• Seiso: Renlighet 

 
• Shitsuke: Självdisciplin 

 
• WE Deming: Skaparen av Deminghjulet. 

 
• 5S: Japansk metod som ska skapa ordning och reda på arbetsplatsen. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen står inför olika problem som måste åtgärdas. Höga byggkostnader, 

kvalitetsproblem, dyra kostnader för omprojektering och låg lönsamhet för entreprenörerna är 

exempel på olika problem. Statistik visar att byggkostnaderna för att producera byggnader har 

stigit kraftigt under de senaste åren. I figuren 1 visas hur byggnadsprisindex med avdrag för 

bidrag och konsumentprisindex har utvecklats för flerbostadshus sedan 1989 fram till år 2004 

[8]. Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används 

bland annat som inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur 

konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen, de 

priser konsumenterna faktiskt betalar. [22] Den här statistiken kan ifrågasättas eftersom det 

byggts alltmer bostadsrätter med mer exklusiva material.  

Företag inom branschen utvecklar metoder att genomföra kostnadseffektiva projekt, vilket ska 

göra dem attraktiva hos beställare. Vilken strategi företagen väljer för att bli attraktivare hos 

beställare skiljer sig mellan byggnadsföretagen. 

 
Figur 1. Byggnadsprisindex åren 1989-2004 med avdrag för bidrag och KPI [17].  

 

Lean Production går i stora drag ut på att minimera alla processer som inte ger något 

mervärde för kunden. Väntetid, stora lager, omarbetningar, ineffektiva flyttar, överarbete (det 

vill säga att företagen gör mer än vad som utrycks i avtalen), transporter och medarbetares 

outnyttjade kreativiteter är aspekter som belyses inom Lean Production. 
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Lean Production är en ledningsfilosofi tänkt att bidra till att allt slöseri i produktionen och 

översätts till resurssnål och tidseffektiv produktion. Denna ledningsfilosofi kallas även för 

Toyota modellen. Toyota tillverkar i huvudsak bilar och har uppnått stora framgångar genom 

att tillämpa Lean Production trots begränsade resurser. Toyota har i Japan en sidoverksamhet 

som heter Toyota Housing. Denna verksamhet producerar hus och bostadsområden och 

produktionsmetoder från bilfabrikerna genomsyrar hela hus produktionen.  

Arcona är ett Stockholmsbaserat projektutvecklings- och byggföretag som arbetar med Lean 

Construction. Lean Construction har sin teoretiska bakgrund i verkstadsindustrins Lean 

Production och Lean Thinking. [21] 

Denna ledningsfilosofi kan bidra till en minskning av ovannämnda byggproblematik. 

Intresset för resurssnål produktion växer och många tillverkningsföretag tillämpar delvis 

Toyotas produktionssystem. I vissa verksamheter är arbetsflödet svårare att iaktta än på 

verkstagsgolvet. Vid försök att kartlägga processerna är det vanligt att två iakttagelser görs. 

Den ena är mängden icke värdeskapande aktiviteter och den andra är att många processer är 

återkommande och möjliga att standardisera. [9] 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete kan delas upp i två delar, en teoretisk och del en empirisk del.  

Den teoretiska delen baseras på litteraturstudier för att få djupare kunskap och förståelse om 

Lean konceptet. Avsikten med litteraturstudien är att belysa grundläggande teorier och 

bakgrund till detta område. Med utgångspunkt från de grundläggande teorierna utarbeta frågor 

som vi önskar få svar på genom datainsamling i olika entreprenadföretag. 

Metod för datainsamling har valts i form av en enkätundersökning. Medverkande företag i 

enkätstudien är NCC, Peab och Skanska. Enkätfrågorna är utformade för att ge svar på i 

vilken omfattning Lean Construction tillämpas i dagsläget. Vidare kartläggs platschefers, 

arbetsledares och yrkesarbetares inställning till arbetssätt med Lean Construction. Slutligen 

ska studien ge förslag till förbättringsmöjligheter genom tillämpning enligt Lean-konceptet. 

Syftet med studien är att få en större inblick i branschens tillämpning, inställning och 

möjligheter inom Lean Construction och inte att jämföra NCC, Peab och Skanskas olika svar 

på enkäterna.  

1.3 Studiens undersökningsfrågor 

I detta avsnitt redovisas de undersökningsfrågor som studien ska besvara. 

1. I vilken utsträckning tillämpas Lean Construction? 

2. Hur är inställningen till denna produktionsfilosofi bland byggnadsarbetare och 

platschefer/arbetsledare? 

3. Är inställningen till Lean Construction olika för dessa yrkeskategorier? 

4. Hur kan dessa tre företag använda denna produktionsfilosofi?  
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1.4 Avgränsningar 

I forskningsrapporten Byggforskning –processer och vetenskaplighet skriven av Nicklas 

Andersson och Jan Borgbrant beskrivs en metod för formulering av avgränsningar. Detta 

avsnitt kommer till stor del att tillämpa deras modell. Syftet med denna modell är att avgränsa 

arbetet och precisera forskningsfrågan. I denna rapport har fem områden valts att tas upp 

enligt figur 2. 

 

Figur 2 Fem områden vid beskrivning av angränsningar (forskningsfrågan.) 

1.4.1 Referensram 

Min kompetens består bland annat av kunskaper som skaffats under min 

civilingenjörsutbildning vid Luleå tekniska universitet sedan studiestart 2002. Under perioden 

juni till december år 2005 genomfördes min sjumånadspraktik på NCC. Där var arbetsledare 

min roll att vara under största delen av tiden. Avslutningsvis arbetade jag på 

kalkylavdelningen. Under min praktikperiod fick jag ökat ansvar med tiden och i slutet av 

praktiken kände jag mig bekväm i min roll. Denna tid gav mig en stor insikt i byggbranschen 

och att vissa delar inom byggprocessen kan effektiviseras. 

Lean-konceptet har berörts ytligt vid ett fåtal av mina studerade kurser på Luleå tekniska 

universitetet. Det som ligger bakom min egen drivkraft till denna studie är tron på att 

byggbranschen måste bli effektivare för att kunna sänka byggkostnader. 

Ökad förståelse och kunskap om Lean Produktion och bakgrund till Lean Construction 

fordras för att kunna genomföra en bra studie. Lärdomen kommer att anskaffas genom 

litteraturstudie.  

 
Avgränsningar 1. Referensram 

2. Intressenter/Mål grupp 

3. Yttre gränser 

4. Förväntat 
resultat 

5. Resursbedömning 
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1.4.2 Intressenter och målgrupp 

Intressenter till detta arbete består av NCC, Peab, Skanska, Luleå Tekniska Universitet, 

forskare och Jan Borgbrant som examinator och handledare till detta examensarbete. Studier 

med anknytning till Lean-konceptet kommer att utföras på tre entreprenadföretag. 

Byggnadsarbetare, arbetsledare och platschefer tillhör studiens målgrupp. Målgruppen 

kommer att tillföra studien information genom att besvara enkäter. 

1.4.3 Yttre gränser 

Lean-konceptet innehåller en mängd olika begrepp och områden. I denna studie kommer 

grundelementen att beskrivas och enkätstudien formuleras utifrån dem. Enkätstudien riktar sig 

till tre platschefer/arbetsledare och tre yrkesarbetare vid respektive företagen NCC, Peab och 

Skanska. Studien kommer att genomföras på hus projekt. Denna ledningsfilosofi grundas ifrån 

tillverkningsindustrin där vissa områden är svåra att tillämpa i byggbranschen eftersom 

produktionen i dagsläget sker till stor del som platstillverkning. De största företagen i 

byggbranschen har börjat ta fram byggmetoder med inspiration och lärdom från 

tillverkningsindustrin. 

1.4.4 Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet kommer att redovisa omfattningen av Lean Construction tillämpning 

bland de tre undersökta företagen. Dessutom kommer de studerade företagens inställning till 

ledningsfilosofin att diskuteras. Områden som de medverkande företagen kan ta hjälp av 

Lean-konceptet kommer föreslås. Förslag till förbättringsmöjligheter genom tillämpning av 

Lean-konceptet kommer att presenteras. 

1.4.5 Resursbedömning 

Denna studie motsvarar 20 veckors heltidsarbete vilket motsvarar 20 högskolepoäng. 

Eftersom examensarbetet pågår under 20 veckor och att enkäterna kommer att lämnas över 

personligen kommer enbart byggarbetsplatser i Norrbotten att medverka i studien.   
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1.5 Metod 

1.5.1 Forskningstyp 

Denna studie syftar till att utvärdera inställning till och tillämpning av Lean-konceptet inom 

tre av de stora byggnadsföretagen NCC, Peab och Skanska. Med utgångspunkt från detta 

valdes utvärdering som forskningstyp. Studien försöker följa tillvägagångssättet enligt tabell 1 

[12]. 

Tabell 1. Forskningstyp och forskningsprocessens utformning.  
Forskningstyp Forskningsfråga Metodval Datainsamling 

och analys 

Resultat och 

presentationsform

Utvärdering Kartläggning. 

Vad 

karaktäriserar 

studieobjektet 

Utredningar. 

Undersökningar

Metoder för 

datainsamling: 

Kvantitativa 

och kvalitativa 

data 

Analys och 

tolkning: 

Beskrivningar 

av delar och 

helheter. 

Orsakssamband

Interna och externa 

rapporter. 

 

Forskning som syftar till att utvärdera skall ha en mycket tydlig formulering av vad som ska 

utvärderas. Forskningsresultatets dokumentation har en viktig funktion genom att olika 

intressenter tillgodogör sig forskningsresultaten utifrån sin bakgrund och specifika behov. Hur 

pedagogiskt utformad rapporten är blir avgörande för hur många som kan tillgodogöra sig 

utvärderingsresultatet. Det är vanligt att utvärderingar presenteras på ett sådant sätt att 

resultaten inte når fram till forskningsområdets intressenter. [3]  

1.5.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Kvantitativ forskning är sådan forskning som innebär mätningar vid datainsamlingen och 

statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Kvalitativ forskning innefattar forskning där 

datainsamlingen fokuserar på mjuka data, till exempel i form av kvalitativa intervjuer och 
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tolkande analyser. Kvalitativ och kvantitativ forskning framställs ofta som de är helt 

oförenliga, vilket troligtvis inte är fallet i praktiskt forskningsarbete. Dessa två metoder kan 

betraktas som var sin ändpunkt på ett kontinuum (se figur 3). Det som avgör om kvantitativ 

eller kvalitativ forskning tillämpas beror på hur undersökningsproblemet är formulerat. [6]  

 

Figur 3. Kvalitativ och kvantitativ inriktad forskning illustrerad som ändpunkter på ett kontinuum.  

Denna studie har använt kvalitativ metod som metodiskt angreppssätt. Anledningen till detta 

är att examensarbetet baseras på två olika enkätstudier med i huvudsak öppna frågor. 

1.5.3 Deduktion och induktion 

Forskare som arbetar deduktivt kan sägas följa bevisandes väg. Ett sådant arbetssätt 

kännetecknas av att utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar slutsatser om 

enskilda händelser. På grund av att deduktivt arbetssätt har utgångspunkt från befintliga 

teorier kan arbetssättets objektivitet stärkas. En sådan forskningsprocess blir därmed mindre 

färgad av den enskilde forskarens subjektiva uppfattning. [6] 

Induktiv forskning kan sägas följa upptäckandets väg. Vid sådan forskning kan forskaren 

studera forskningsobjektet utan att ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori 

och utifrån den insamlade informationen formulera en teori. [6] 

I denna studie har deduktion används som grund för mina observationer eftersom befintliga 

teorier avseende Lean-konceptet har använts. 

1.6 Datainsamling 

Det finns många olika sätt att samla in data på för att uppnå syftet med arbetet. Befintliga 

dokument, test och prov, olika former av självrapportering, attitydskalor, observationer samt 

intervjuer och enkäter är exempel på olika sätt att samla in data. Det går inte att säga vilket av 

dessa sätt som är bäst. Den teknik som väljs beror på vad som ger bäst svar på studiens 

frågeställning i förhållande till den tid och de medel som står till förfogande. [6] 

Enbart  
Numeriska analyser 
 
Kvantitativt 
Inriktad forskning 

Enbart  
Analyser av texter 
 
Kvalitativt 
Inriktad forskning 
 



Metod 

8 

1.6.1 Intervju och enkät 

Både intervju och enkät är metoder för att samla information som bygger på frågor. 

Metoderna har mycket gemensamt, men det finns sådant som skiljer dem åt. En intervju 

genomförs personligt i den mening att intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför 

intervjun. Intervjuer kan även genomföras via ett telefonsamtal. [6] 

Till min studie har enkät valts för datainsamling. Anledningen till detta är att åsikter från 

många personer behövs och intervju med alla personer skulle bli för tidsödande. Nackdelen 

med enkät jämfört med intervju är att respondent inte har möjlighet att ställa kompletterande 

frågor eller följa upp svaret på en enskild fråga.  

Det är viktigt att de utvalda personerna kan se nyttan med att besvara enkäterna. För att 

förklara det kommer syftet med studie att beskrivas kort i början av enkäten. Enkäten kommer 

att grupperas med olika rubriker som bygger på Lean Constructions viktigaste områden. 

Skälet till detta är att personen som fyller i enkäten inte ska fastna i ett mönster vid ifyllnad. 

Enkäterna besvaras anonymt. Anledningen till detta är att de utvalda personerna ska svara 

personligt utan att någon annan person vet deras åsikt.  

I en intervjusituation finns möjlighet att förtydliga vissa frågor. Detta går inte i en enkätstudie. 

För att förhindra problem har svåra och främmande ord i enkäterna ersättas med ord som de 

flesta personer förväntas känna till. Att ha gruppintervju är ett alternativ för att kunna 

intervjua flera personer. Detta är inte lika tidskrävande som intervju med en person åt gången. 

En nackdel med gruppintervju är att tystlåtna personer inte kommer till tals och att 

undersökningen därmed inte speglar verkligheten.  

Enkäten kommer att vara utformad med fasta alternativ. De fasta alternativen innehåller en 

graderad skala från ett till fem. En etta betyder att påståendet inte alls stämmer överens med 

personens åsikt och en femma att påståendet stämmer mycket bra. De utvalda personerna ska 

markera i den femgradiga skalan det alternativ som stämmer bäst överens med individens 

åsikt. Om det finns någon fråga som personen inte vill ta ställning till kan denne välja att inte 

besvara frågan. Anledningen till valet av udda antal svarsalternativ är att mittalternativet (i 

min enkät en trea) utgör en slags neutral punkt som innebär varken bra eller dåligt. En nackdel 

med enkäter av udda svarsalternativ är att respondenterna kan välja att ringa in en trea enbart 

för att de inte vill ta ställning i frågan. Med jämnt antal svarsalternativ kringgås detta problem 

och respondenterna måste ta ställning i frågan. Nackdelen med jämnt antal svarsalternativ är 

att respondenterna inte kan väja en neutral ståndpunkt i frågan. 
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Med utgångspunkt från den teoretiska delen med betoning av Lean-konceptets grundelement 

formades den empiriska delen. Den empiriska delen genomförs i form av två 

enkätundersökningar. Den ena riktar sig till yrkesarbetare och den andra till 

arbetsledare/platschefer. Enkäterna är av nästintill lika utformning, men anpassade till 

respektive yrkesgrupps arbetsmoment. 

Innan enkätstudien kan göras på de tre berörda företagen kommer en platschef och 

byggnadsarbetare att fylla i enkäten. Den enkät som platschefen och byggnadsarbetaren fyller 

i är utformad enlig bilaga 3 och bilaga 4. Syftet med denna textomgång är att kontrollera att 

enkäterna är utformade på ett sätt att de personer som ska fylla i enkäterna förstår frågorna. 

Den utvalda platschefen och byggnadsarbetaren kommer att ha möjlighet att kommentera 

frågorna i enkäten.  

Enkäten kommer därefter att korrigeras om plastchefen eller byggnadsarbetaren uppfattar 

enkäten eller delar av enkäten svårförståelig. Den korrigerade och slutgiltiga enkäten är 

utformad enligt bilaga 1 och bilaga 2. 

De korrigerade enkäterna kommer att skickas ut till företagen NCC, Peab och Skanska. Tre 

arbetsledare/platschefer och tre yrkesarbetare från respektive företag kommer att medverka i 

enkätstudien. Därmed kommer totalt 9 tjänstemän att besvara enkäten och 9 yrkesarbetare. 

1.7 Bearbetning av enkätstudien 

Frågorna i enkäterna har delats upp i positiva och negativa utsagor. De positiva utsagorna är 

markerade med grön färg och de negativa är omarkerade, se bilaga 5, 6 och 7. Fördelning av 

positiva och negativa utsagor går att läsa i bilaga 5 och 6. En positiv utsaga är formulerad som 

ett påstående som stämmer överens med hur Lean-konceptet ska efterlevas. De negativa 

utsagorna stämmer inte överens med efterlevnad av Lean-konceptets teorier. Anledningen till 

val av positiva och negativa utsagor är för att se om respondenterna håller med positiva 

utsagor i större utsträckning än de negativa, eller om svarspersonerna enbart fyller i enkäten 

slumpmässigt. Det vill säga om det till exempel blir ett högt medelvärde på både positiva och 

negativa utsagor blir det svårt att dra generella slutsatser. 

Medelvärdet och standardavvikelsen är framräknade på varje enskild fråga i båda enkäterna. 

Medelvärdet för varje enskild fråga blir inte representativt för resultatet av enkätstudien på 

grund av för liten svarspopulation och stor spridning av svaren. 
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Enkäterna är uppdelade i sju huvudkategorier (slöseri, ständiga förbättringar, 

materialleveranser, leverantörssamverkan, standardisering, värdeflöde och inställning). Ett 

gemensamt medelvärde och standardavvikelse för positiva och negativa utsagor är framräknat 

för varje huvudkategori och yrkeskategori. Genom detta fås medelvärde och 

standardavvikelse som representerar varje enskild huvudkategori och inte varje enskild fråga. 

Detta beräknade medelvärde och standardavvikelse baseras utifrån svaren från alla 

medverkande byggnadsarbetare och platschefer/arbetsledare. 

Medelvärdena som är framräknade är aritmetiska och är lägesmått. För att beskriva 

spridningen av materialet har standaravvikelsen beräknats på enkätfrågorna. 

Standardavvikelsen är ett mått på hur långt värdena i genomsnitt ligger från medelvärdet. Om 

observationerna ligger väl samlade kring medelvärdet blir standardavvikelsen liten och om 

värdena är långt spridda från medelvärdet blir standardavvikelsen stor. [16] 

Med utgångspunkt från de utsagor i enkäterna som är lika utformade till byggnadsarbetare och 

platschefer/arbetsledare beräknas ett gemensamt medelvärde och standardavvikelse för 

samtliga respondenter det vill säga byggnadsarbetarnas och platschefernas/arbetsledarnas 

svar. Anledningen till sammanslagning av de två yrkeskategoriernas svar är för att erhålla 

överskådligare resultat. Vidare går det att undersöka om dessa värden skiljer sig från svaren 

av respektive yrkeskategori. 

1.8 Dokument 

Traditionellt har beteckningen dokument används för sådan information som nedtecknats eller 

tryckts. Genom den tekniska utvecklingen kan information fås på annat håll. Numera används 

beteckningen dokument även för filmer, bandupptagning och fotografier. Dokument används 

för att besvara syftet med studien. Beroende på arbetets syfte får personen i fråga vända sig 

till olika instanser för att söka de dokumenten som behövs. [6] 

När det gäller vissa typer av dokument är det viktigt att fastställa om det rör sig om original 

eller förfalskningar. Förfalskningar är inte någon sentida händelse [6] 

För att uppnå syftet med detta har Luleå Tekniska Universitets bibliotek varit till stor hjälp. 

Merparten av dokumenten till detta arbete har erhållits från Luleå UB:s katalog (Lucia). Lucia 

är en sökmotor där sökningen kan begränsas till bland annat år, förlag, titel, författare och 

språk. Information från Internet har också använts. Den teoretiska delen av denna studie 

bygger på olika typer av dokument. 
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1.9 Arbetsgång 

Denna studie kan sammanfattningsvis illustreras enligt figur 3. Syfte, avgränsningar och 

metod formulerades i studiens början. Utifrån detta ska datainsamling göras. Den teoretiska 

studien och den empiriska kommer att ligga som grund för slutsatser och diskussion.  

 

Figur 3 Arbetsgång för detta examensarbete. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

2.1 Toyota och Lean Production  

Toyota är ett internationellt företag med över 240 000 anställda. Trots detta är företaget på 

många sätt som ett familjeföretag. Grundaren (Toyodafamiljen) har fortfarande ett stort 

inflytande. De har gett företagets ledarskap och filosofi en ovanlig stabilitet. [9]  

Sakichi Toyoda växte upp i en liten bondby i Japan. Där lärde hans far honom att snickra och 

började tillverka vävstolar, först manuella och sedan motordrivna. En vävstolsfabrik startade 

han år 1926. Sakichi Toyoda blev känd i japan som uppfinnarens kung. En av hans 

uppfinningar var en mekanism som automatiskt stannade vävstolen då en tråd gick av. Han 

fick patent för denna mekanism. Patentet såldes till ett engelskt företag för 100 000 pund. 

Med hjälp av dessa pengar startade hans son Kiichio Toyoda (1930 Toyota Motor 

Corporation). Han byggde företag med sin fars tankar, men lade till sina egna. Bland dem var 

just-in-time. [9] 

Efter kriget gav han fabrikschefen Taiichi Ohno uppdraget att höja Toyotas produktion till 

Fords nivå. Det syntes vara ett omöjligt uppdrag, men efter ett studiebesök visade det sig att 

den amerikanska massproduktionen hade allvarliga brister. Ohno såg att idén om kontinuerligt 

materialflöde kunde tillämpas för att utveckla ett system för ett enstyckeflöde som flexibelt 

kunde anpassas till kundernas efterfrågan och på samma sätt vara effektivt. Det krävde att 

arbetarnas uppfinningsförmåga togs tillvara på för att ständigt förbättra processerna. Detta var 

uppkomsten till Toyotas produktionssystem (TPS).[9] 

Toyota produktionsmodell började när företaget producerade lastbilar under Koreakriget för 

den amerikanska armén. De krävde att lastbilarnas skulle stickprovkontrolleras före leverans. 

Företagsledaren Ohno ansåg att de redan hade infört fortlöpande kvalitetsinspektion i 

produktionsprocessen och ansåg stickproven som onödiga. [11] 

Toyota-modellen slog igenom efter oljekrisen 1973 och innebar en förmåga att tillverka på ett 

kostnadseffektivt sätt ett stort antal varianter i samma tillverkningssystem. Det första steget 

var en kampanj under 1950-talet för att minska ställtiderna. Japanernas verktygsmaskiner var 

mer generella än de amerikanska. Maskinerna placerades så att arbetarna lätt kunde förflytta 

sig mellan dem. Företaget köpte in flera uppsättningar verktyg och gjordes lättare och 

billigare. I tabell 2 visas exempel på vad som uppnåddes. [11] 
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Tabell 2. Minskning av ställtider i Toyota.  

MASKIN URSPRUNGLIG 

UPPSÄTTNINGSTID 

(TIMMAR) 

NY UPPSÄTTNINGTID 

(MINUTER) 

Bultmaskin 8 1 

Kuggkransskärning 6,5 15 

Formgjutning 1,5 4 

Arborrmaskin 24 3 

Aluminium formgjutning 2,1 8 

Cylinderblock 9.3 9 

Vevstake 2 4 

Vevaxel 2 4 

 

Toyotas metoder för resurssnål produktion och kvalitetsförbättringar är välkända. Det har 

visat sig att det inte bara är att kopiera deras arbetssätt för att uppnå de önskvärda resultaten. 

Toyotas framgångar har djupare rötter än så. Framgångarna kommer ur en affärsfilosofi 

grundad på insikter om människor och deras motivation. År 2003 var såväl Toyotas vinst och 

börsvärde större än GM, Ford och Chrysler hade tillsammans. Avkastningen var åtta gånger 

högre än genomsnittet för branschen och företaget har gått med vinst de senaste 25 åren (från 

1980 till 2005). [9] 

Toyotas produktionssystem (TPS) har påverkat många företags tillverkning. TPS är grunden 

för en stor del av den utveckling mot resurssnål produktion som tillsammans med Six Sigma 

dominerat det senaste decenniets tillverkningsfilosofi. Six sigma är ett amerikanskt 

kvalitetsförbättringskoncept. Både TPS och Six sigma har en stark kund- och 

processorientering, arbetar faktabaserat och i förordar team. Till skillnaderna hör dock att 

medan Six Sigma fokuserar reducering av variation via statistiska metoder, monetära resultat 

och ofta har en med linjen parallell organisation av specialister som på heltid driver 

förbättringsarbete (Black Belt), inriktar sig leanarbetet på att reducera slöseri, öka värdeflödet 

och korta ledtider, förbättrar via kompetenshöjning hos alla och kaizenarbete. Kaizen innebär 

arbete för att åstadkomma kontinuerliga förbättringar.  

Många av de företag som försökt att införa Lean production har bara skrapat på ytan. Företag 

tror sig arbeta resurssnålt, men i jämförelse med Toyota är de flesta amatörer. Resurssnål 
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produktion uppnås inte genom att införa ett antal metoder som just-in-time. Det är ett helt 

system som måste genomsyra företagets kultur och tillämpas på alla områden. [9] 

Toyotas ordförande Fujio Cho sa: ”Många företag har respekt för individen och tillämpar 

Kaizen och andra TPS-verktyg, men det viktigaste är att alla delar samverkar i ett system” [9] 

Kraften i TPS ligger i en ledning som ständigt investerar i de anställda och främjar en kultur 

av ständiga förbättringar. Ibland säga det att Toyotas ledningsfilosofi är svår att tillämpa 

utanför Japan. Toyota har startat flera företag i många länder där de lär ut sin filosofi. [9] 

När ett företag ska börja tillämpa TPS ska företaget börja med att granska företagets processer 

med kundens ögon. Den först frågan är: ”Vad vill kunden ha ut av den här processen?”. 

Kunden kan vara den interna kunden i nästa produktionsfas eller slutkunden. Det som kunden 

vill ha ut har ett värde och allt annat är slöseri (muda). [9]  

Exempel på slöseri enligt Toyota: [9] 

• Överproduktion: Att göra det ingen har beställt leder bara till överbemanning och 

onödiga kostnader för lager och transporter. 

• Väntan: Anställda tvingas vänta på verktyg, delar, material, på att andra ska bli 

färdig, på att en maskin ska bli lagade etcetera. 

• Onödiga transporter: Produkter, material, delar etcetera transporteras långa 

sträckor eller in i och ut ur lager mellan processerna. 

• Onödiga eller felaktigt utfört arbete: Orsaken kan vara dåliga verktyg, en dålig 

produktutformning eller en process som alstrar produkter med onödigt hög 

kvalitet. 

• Onödigt stora lager av råvaror, produkter i arbetet eller färdiga produkter: 

Orsakar långa ledtider, inkurans, skadat eller onödigt gods, transport och lagring, 

förseningar etcetera. Döljer ofta problem som dålig produktionsplanering, sena 

leveranser från leverantörer, stillestånd och långa ställtider. 

• Misstag och korrigeringar: Att inspektera, reparera, göra om. Ersätta eller skrota 

produkter är ett slöseri med tid och energi. 

• Outnyttjad kreativitet: Den som inte engagerar eller lyssnar på de anställda 

förlorar tid, idéer, kompetens, förbättringar och tillfällen att lära. 
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Många processer har ett fåtal steg som tillför värde. Göra dem bättre ger sällan mycket. Den 

största möjligheten ligger i att avlägsna eller minska de steg som inte tillför värde. Detta 

resulterar ofta i krympning av den tid som de värdeskapande stegen tar. [9] 

TPS ska inte ses som en uppsättning verktyg för att effektivisera verksamheten. Det är ett 

system där alla bidrar till helheten. TPS är inställt på att sporra människor att ständigt 

förbättra de processer som de arbetar i. 

2.1.1 Toyotas principer för lyckad framgång 

Toyotas produktionssystem som består av 14 olika principer indelas i fyra olika grupper; 

filosofin, processerna, anställda och partners och problemlösning. Vissa av dem ingår i det 

japanska kulturarvet andra är specifika för Toyota. Tillsammans bildar de en helhet som utgör 

den helhet som gjort Toyota så framgångsrik. Nedan kommer de fyra olika grupperna med de 

14 olika principerna att beskrivas mera ingående. [9] 

2.1.2 Filosofin 

Princip # 1: Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål. 

 
Att berika företaget, ledningen eller aktieägarna med tjänade pengar är inte målet för Toyota. 

Målet är att kunna investera i framtiden och att kunna bidra till samhället. Dessa mål ger 

anställda känslan av att ha ett uppdrag som är större än att bara arbeta för pengar. [9] 

Toyota är ett företag som är mycket kostnadsmedvetet. Trots detta är minskade kostnader inte 

en ledande princip. Företaget avskedar inte personal bara för att försäljningen kortvarigt 

faller. Att låta personalen behålla sina jobb ingår i företagets förpliktelser mot samhället. [9]  

2.1.3 Processerna 

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

Det första steget för att bli ett resurssnålt företag är att tillverka en produkt åt gången på alla 

ställen där det är möjligt. Resultatet av detta blir kortare tid att omvandla råmaterial till färdig 

produkt samt högre kvalitet och lägre kostnader. Vid ett sådant flöde av material eller 

information upptäcks snabbt de brister som kräver omedelbara åtgärder. All personal drivs att 

lösa problemet eller åtgärda bristen annars stannar processen. [9] 

Processen startar när kunden kommer med en beställning. Ingen gör något förrän nästa person 

eller steg i processen behöver det. Idealet ser åtminstone ut på detta vis. Inriktningen är tydlig: 
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Små serier, processteg placerade i anslutning till varandra, ett oavbrutet flöde med bara små, 

strategiska buffertlager kortar kraftigt genomloppstiderna. Icke värdehöjande aktiviteter 

elimineras. Kvaliteten höjs på grund av att eventuella brister upptäcks snabbt av nästa steg i 

processen och detta leder till ständiga förbättringar. [9] 

Princip # 3: Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion. 
Toyota arbetar efter att minimera alla lager. Mönsterbilden är att kunderna ska få det de vill 

ha i rätt mängd och tid. Kundens direkta efterfrågan bestämmer vad som ska göras. Målet är 

att bara de saker som efterfrågas av kunden ska göras och att ingenting ska ligga i lager. [9] 

I verkligheten finns det mindre förråd av material mellan processtegen. När nästa steg tar 

något ur förrådet fylls det på. För att kunna veta när det behöver fyllas på används enkla 

signaler (så kallade kanban). Det kan vara ett kort eller en tom låda. Detta system är enkelt 

och kräver inga datasystem. 

Princip # 4: Jämna ut arbetsbelastningen. 

Efterfrågan hos kunder kan variera kraftigt. Om arbetsbelastningen varierar förblir inte 

företagets verksamhet resurssnål. Strikt arbete efter order leder till överbelastning och slöseri. 

Därför måste arbetsbelastningen jämnas ut. [9] 

Heijunka är ett japanskt ord som står för att jämna ut arbetet och är en grundläggande princip 

hos Toyota. Om ojämnheterna i arbetsbelastningen (mura) inte fås bort så kan inte heller 

överbelastningar (muri) och slöseri (muda) elimineras. [9] 

Produkter tillverkas inte efter inflödet av kundorder. I stället för detta tas alla order under en 

period och fördelar dem så att samma volym och produkt mix produceras varje dag och ger 

lagom mycket arbete och ett stabilt ordflöde till leverantörerna. Maskinernas ställtider hålls 

korta eftersom den största delen av omställningarna görs medan de är i gång. [9] 

Princip # 5: Stoppa processen om så behövs för att lösa problem, så att kvaliteten blir rätt 

från början. 

Traditionell masstilverkning drar sig för att stoppa produktionen. Om det uppstår ett fel i en 

produkt läggs den felaktiga delen åt sidan och repareras senare av någon annan avdelning. 

Med andra ord, bandet ska löpa. [9] 

Anställa på Toyota har alla befogenheter att stoppa bandet. Om en anställd upptäcker ett fel 

eller en brist ger den personen en signal (andon) som visar att han behöver hjälp att lösa 

problemet. Om problemet inte kan lösas innan bilen eller produkten nåt nästa station stoppas 

den delen av bandet. Efter 7-10 minuter stoppas nästa del och så vidare. Genom detta 
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arbetssätt fås problemen till ytan och kan därmed snabbt åtgärdas. När ett problem uppstått 

läggs fokus på att åtgärda problemet, inte på att lägga skulden på någon, eftersom det skulle 

vara en form av slöseri. [9] 

Princip # 6: Standardiserade uppgifter är en bas för ständiga förbättringar och för 

personalens delaktighet. 

En viss grad av standardisering är nödvändigt för att kvaliteten ska säkras och för att 

åstadkomma ständiga förbättringar (kaizen). Hos Toyota innebär det inte strikta standards 

som gör jobbet till en förnedrande rutin och människan till maskin. Toyota låter de anställda 

medverka för att utveckla nya standarder och förbättra dem som redan finns. Företaget är en 

tillåtandebyråkrati som ger de anställda stora ansvarsområden och där regler och procedurer 

ses som goda verktyg. Arbetarna är analytiker och problemlösare inte enbart personer som ska 

följa givna order och arbeta med händerna. [9]  

Princip # 7: Kontrollera visuellt så att inga problem förblir dolda 

I Japan finns det ett 5s-program som innebär fem slags åtgärder för att eliminera slöseri som 

bidrar till misstag, defekter och skador på arbetsplatsen.  

1. Seiri:  Det innebär att arbetsplatsen gås igenom för att kontrollera det som finns. Det 

som behövs behålls och allt annat slängs. 

2. Seiton: Se till att det finns en plats för allt och att allt är på sin plats. 

3. Seiso: Allt ska hållas rent. Rengöringen blir en granskning som blottar förhållanden 

som avviker från det normala och som kan orsaka kvalitetsbrister eller 

maskinhaverier. 

4. Seiketsu: Utveckla system och metoder för att upprätthålla och övervaka steg1-3. 

5. Shitsuke: Att hålla arbetsplatsen i ordning är en löpande process av ständiga 

förbättringar.  

De fem beskriva åtgärderna bidrar till att göra problem synliga i fabriker, lager och på kontor. 

[9] 
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Princip # 8: Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som passar personalen och 

processerna.  

Toyota är inte lika benägna som sina konkurrenter att skaffa den senaste tekniken. Ny teknik 

börjar användas efter att personer från olika delar i företaget fått testa och värdera den. Stor 

vikt läggs på att analysear den påverkan som den nya tekniken kan ha på befintliga processer. 

En mängd olika frågor ställs inom företaget för att säkerställa att den nya tekniken är bra för 

Toyotas produktion och fungerar ihop med deras filosofi. [9]  

2.1.4 Anställda och partners 

Princip # 9: Odla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär 

andra göra det. 

Rekrytering av ledare sker internt inom Toyota. Innan en ny ledare börjar arbeta säkerställs att 

personen i detalj vet hur arbetet går till på verkstadsgolvet. På Toyota ansens ytliga kunskaper 

att beslutsfattandet och ledarskapet blir ineffektivt. [9] 

Toyotas chefer ansvarar för att bevara och sprida företaget kultur. De ska visa omtanke om 

kvaliteten och hjälpa dem som utför arbetet. Dessutom ska en chef engagera och utveckla sina 

medarbetare, så att den kan tänka och fatta beslut på egen hand och tack vare sina 

förstahandskunskaper om arbetet kan chefen effektivt stödja och guida dem. En chef på 

Toyota ger sällan order utan leder genom att ställa frågor. [9] 

Princip # 10: Utveckla unika människor och grupper som följer företagets filosofi 

Teamwork är viktigt på Toyota. Det värdeskapande arbetet kan inte grupper göra, det gör 

individen. En grupp kan motivera individen, men det blir inte mycket gjort om de anställda 

tillbringar sin tid i möten. Balans mellan grupparbete och individens arbete måste finnas. [9] 

Vid ett problem i produktionen löses de av arbetsgrupper på verkstadsgolvet eftersom de har 

störst kunskap om uppgifterna och om de problem de möter. [9] 

Att investera i människor har visat resultat hos Toyota. De har engagerat anställa som 

kommer i tid varje dag och som ständigt förbättrar sina sätt att arbeta. I en 

sammansättningsfabrik kom arbetarna på ett år med 80 000 förslag till förbättringar. Av alla 

dessa förslag genomfördes 99 procent. [9] 
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Princip # 11: Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem 

att bli bättre. 

En leverantör är en del av Toyotas familj. När Toyota ska börja arbeta med nya leverantörer 

granskas de ingående och får bara små order. Leverantören måste visa att de är beredda att 

möta Toyotas höga krav på kvalitet, kostnad och leveranstid. Om leverantören klarar detta får 

de större order vid nästa tillfälle. Om att en leverantör uppenbart missköter sig slutar deras 

samarbete [9]. 

Leverantörerna utmanas precis som de anställda att komma med förbättringar. Toyota sätter 

höga mål åt dem och hjälper till så att de uppnås. Genom att ha höga förväntningar på 

leverantörerna och behandla dem ärligt och rättvist är i Toyotas ögon att respektera dem. Byta 

leverantör enbart därför att en annan leverantör är några procent billigare vore otänkbart. [9] 

2.1.5 Problemlösning 

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

För att vara säker att personen förstår ett problem i företaget måste personen i fråga granska 

det med egna ögon. Att förlita sig på andras uttalanden är oacceptabelt. [9] 

Ett första steg för att lösa ett problem är att skaffa sig ett grepp om situationen. Det kreativa 

tänkandet måste bygga på en välgrundad kunskap om problemets alla sidor. Det är inte 

omöjligt att se en ledare på Toyota gå ner på verkstadsgolvet, rulla upp ärmarna och känna 

efter filspån i ett oljetråg. [9]  

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

På Toyota är sättet att nå ett beslut lika viktigt som beslutets kvalitet. Det vill säga att den 

aktuella personen måste ta sig den tid och möda som krävs för att göra det riktigt. Att komma 

med en briljant lösning på ett problem räcker inte. Beslut får inte tas förrän det har beaktat 

många alternativ till lösningar och fått synpunkter från olika håll. [9] 

Beslutfattandet inom Toyota underlättas av att anställda lär sig kommunicera kort och koncist 

och gärna genom bilder. Ett beslutunderlag ska vara kort och rymmas på maximalt en A3-

sida, långa rapporter fylld med tekniska beskrivningar, affärsjargong och tabeller godtas inte. 

Mötena ska vara effektiva och ha klara mål. Alla som är kallade till mötet ska delta. 

Information angående mötet skickas innan mötets datum så att deltagaren kan läsa in sig på 

materialet. Mötena ska starta vid angiven tidpunkt och sluta i utsatt tid. [9] 
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Princip # 14: Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt 

förbättra. 

På Toyota är små ständiga förbättringar viktigare än innovativa genombrott. För att kunna 

arbeta efter detta krävs en stabil organisation med en långsam, väl genomtänkt 

befordringsgång så att företaget bevarar sin kunskapsbas. [9] 

En viktig metod hos Toyota är ”Fem Varför?”. Den metoden går ut på att finna ett problems 

grundorsak och ett sätt att ta itu med den så att problemet inte återkommer. Exempel på det 

visas i tabell 3. 

Tabell 3. ”Fem varför?” är en metod att finna ett problems grundorsak. 

PROBLEM ÅTGÄRD 

Oljepöl på verkstadsgolvet. 1 Varför? Torka upp 

Maskinen läcker olja. 2 Varför? Laga maskinen 

Packningen är sönder. 3 Varför? Byt packning 

Vi köpte undermåliga packningar. 4 Varför? Ändra specifikationerna 

Vi gick efter priset. 5 Varför? Ändra inköps policy 

Inköparnas premier för kortsiktiga besparingar. Ändra sättet att värdera inköparna 

 

Bakgrunden till detta lärande är begreppet hansei som betyder reflektion och att vara ärlig om 

sina egna svagheter och finna sätt att förbättra dem. Trots att någonting är bra går det att göra 

bättre och finns det en möjlighet att förbättra något är du skyldig att göra det. Detta är 

ursprunget till kaizen (ständiga förbättringar).  
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2.2 Lean Production 

Detta kapitel kommer bland annat att betona utvalda delar från kapitel 2.1 Toyota och Lean 

Production. 

2.2.1 Bakgrund till Lean Production 

Från slutet av 1800-talet och fram till cirka 1910 var biltillverkningen totalt hantverksmässig. 

Det som kännetecknade bra biltillverkning var kunniga hantverkare som med ofta enkla 

verktyg tillverkade kundanpassade bilar. Nödvändiga komponenter för fordonen tillverkades 

ofta hantverksmässigt och inpassades genom manuell bearbetning till att passa ihop med 

förbindande komponenter. Detta resulterade i att material till reparationer fick tillverkas 

manuellt och att produkterna blev dyra, unika och därmed begränsad till en mindre kundkrets. 

[13] 

I början av 1900-talet började massproduktionen av bilar i USA. Henry Ford hette 

förgrundspersonen som 1903 bildade Ford Motor Company. Anledningen till att Ford 

lyckades var genom egen och annan tillgänglig teknikutveckling främst avseende 

bearbetnings- och pressverktyg. Med dessa medel klarade företaget att få igång en 

massproduktion av bilar. Grundläggande villkor för detta var en noggrann produktbestämning 

som uppfyllde krav på bland annat måttnoggrannhet.  Med detta togs det angörande steget 

bort från hantverksmässiga verksamheterna av komponenttillverkning. Vid detta 

produktionssätt behövde inte arbetskraften vara utbildad eftersom arbetet kunde genomföras i 

enkla och ofta väldigt monotona arbetsoperationer. Ford använde sig av löpande band vid 

biltillverkning. Detta val av produktionssätt innebar att jobbmomenten kunde utföras på fasta 

stationer där produkterna flyttades till arbetsstationerna. Logistiska inbesparingar och 

halverade cykeltider per moment var fördelar som företagsledningen i Fords fabrik i Detroit 

1913 kunde konstatera direkt efter starten av det första löpande bandet. 

Massproduktionstekniken kom att bli en succé i syfte att minska produktionskostnaderna och 

en nyckelfaktor för att få volymavsättningar på en bredare marknad. Under 1920-talet kunde 

Ford producera och sälja cirka två miljoner bilar årligen av modellnamnet T. [13]     

GM (General Motors) grundades på 1920-talet efter sammanslagning av många 

hantverksmässiga biltillverkande företag. Ledare för GM blev Alfred Sloan. Han 

vidareutvecklade masstillverkningstekniken och bidrog till utvecklingen av 

managementkonceptet för styrning av de snabbt växande företagskonglomerat som bilismens 

framväxt resulterade i. Den massproduktionsteknik som förbättrades och som än används 
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inom verkstadsindustrin har visat svagheter i form av dålig anpassbarhet och stort 

volymberoende. Maskinerna som användes var anpassade till speciella produktförfaranden 

och inflexibla i sin konstruktion vilket medförde dyrbara och långa omställningstider vid 

produktbyten. Den ovannämnda massproduktionstekniken har med tiden visat sig vara 

förenad med kvalitetsrelaterade svårigheter. Detta har inom bilindustrin medfört stora 

kostnader för tillrättaläggande av fel i bilar som lämnat det löpande bandet utan att vara 

färdiga för efterföljande tester. [13] 

Framgångar hos de japanska företagen under 80-talet ledde till att deras produktionsteknik 

och arbetsorganisation fick en synlig roll. Japans andel av bilindustrin har utvecklats från 

cirka 1 % under år 1955 till cirka 30 % 1980. Denna nivå har bevarats som effekt av 

handelsrestriktioner och av att konkurrenterna förbättrat sin effektivitet och därmed 

konkurrenskraft. [13] Efter etablering av japanska tillverkningsenheter i USA och England 

kunde det konstateras att produktionsmetoderna var användbara även utanför Japan.  

Biltillverkarna i USA ansåg att det var otänkbart att utan vidare ta över en japansk modell för 

bilproduktion. I syftet att skapa den bästa modellen för biltillverkning investerade de stora 

pengar på ett världsomfattande forskningsprojekt på MIT. Projektgruppen kom så småningom 

fram till en metod de kallade Lean Production och såg ut som en amerikaniserad variant av 

Toyota-systemet. [11] 

2.2.2 Företagskultur 

Västerländska besökare tyckte inte att den japanska produktionstekniken var speciellt 

märkvärdig. Det som skilde sig var relationerna mellan ledning och anställda. 

Västerlänningarna upptäckte ett samförstånd mellan företagsledningen, anställda och 

övertygelsen att gott arbete leder till arbetstillfredsställande och att detta skulle vara 

fördelaktigt för alla på lång sikt. Den japanska metoden utgår ifrån att de anställda har en 

positiv inställning till företagets framgång. Personal i produktionen skulle ta hand om 

kvalitetskontrollen på produkterna och genomströmningen i produktionen. [11]  

Anställda på japanska företag betraktades som företrädare i en familj och förväntades att 

uppträda som väluppfostrade familjemedlemmar. Anledningen till detta har inte att göra med 

Human Relationsrörelse utan har ett kulturellt fäste i det japanska samhället. 

Företagsledningen ser gärna att de anställda identifierar sig med företaget eftersom 

produktionstekniken blivit mera komplex och störningskänslig. [11]  
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2.2.3 Grundelement inom Lean Production 

Som tidigare nämnt är Lean Produktion en ledningsfilosofi som i stora drag går ut på att 

eliminera alla processer som inte ger något mervärde för kunden. [12] Lean Production 

baseras på principen att mer kan produceras med mindre; mindre mänskliga ansträngningar, 

mindre maskiner och utrustningar, mindre tid, mindre ytor, mindre slöseri för att komma allt 

närmare möjligheten att förse kunder med exakt vad de vill ha. [12] 

Lean brukar ofta exemplifieras som ett tempel enligt figur 2 för att redogöra för vilka 

metoder, principer och verktyg som ingår i idén. Standardiserat arbete är grunden i ”Lean-

templet” och är ett måste för att kunna bedriva ett effektivt förbättringsarbete. När företaget 

genomför mätningar genererar detta en organisation med kontroll över sina processer. Detta 

blir också grunden för bedrivandet av kommande förbättringsarbeten. De två pelarna i templet 

är kvalitet och Just-in-time. Denna ledningsfilosofi arbetar med många olika verktyg och 

metoder för att kontrollera produktionen och därigenom öka kvaliteten på slutprodukterna. 

Behovsstyrd produktion är också en grundtanke inom detta ledningssätt, det vill säga att 

företagen inte ska producera någonting som inte kunden efterfrågats. Engagemang framkallas 

genom att förbättringsarbete sker med utgångspunkt från produktionen och alla anställda blir 

delaktiga i det fortlöpande förbättringsarbetet.  

 
 
Figur 2. Lean-templet som karakteriserar de viktigaste områdena inom Lean Produktion. 
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2.2.4 Identifiera och eliminera slöseri (muda) 

Slöseri (muda på japanska) brukar definieras som en aktivitet som förbrukar resurser men inte 

skapar något mervärde. Alla typer av verksamheter kan beskrivas i termer av processer. Dessa 

processer delas oftast in i tre olika kategorier: [8] 

• Operativ process: Arbetsmoment som direkt tillför värde för kunden. Om en del från 

den operativa processen tas bort blir varan eller tjänsten ofullständig.  

• Stödprocess: Aktivitet eller en följd av aktiviteter som stödjer den operativa processen. 

De tillför inte själv något värde till varan eller tjänsten, men är viktig för att den 

operativa processen ska fungera.   

• Ledningsprocess: Aktivitet eller en följd av aktiviteter med uppgift att besluta om 

organisationens mål och strategier. 

Det finns slöseri i alla dessa kategorier. Den operativa processen kan möjligen genomföras i 

annan ordning och på så sätt frigöra tid. I stödprocesserna och ledningsprocesserna kan det 

finnas rutiner som en gång tillföre värde, men allt eftersom tiden gått förlorat sitt syfte. [8] 

Det kan lätt uppstå problem när det ska avgöras om stöd- och ledningsprocesser som indirekt 

tillför kundvärde ska klassas som slöseri eller inte. På grund av detta används ibland 

begreppen värdeökande arbete, tvingat arbete och rent slöseri. Tvingat slöseri är processer 

som är nödvändiga för att det värdeökande arbetet ska kunna genomföras. Rent slöseri är 

sådan som saknar anknytning till det värdeökande arbetet. Den grundläggande idén är således 

att förbättringsarbetet i första hand ska fokusera på att eliminera rent slöseri och i andra hans 

effektivisera det tvingande slöseriet. [8] 

Taiichi Ohno, chef på Toyota var först med att dela in slöseri i kategorier. Han visade på åtta 

olika kategorier av slöseri, se 2.1.3. Under senare år har forskare och organisationskonsulter 

identifierat ytterliggare kategorier. Exempel på detta är: [8] 

• Fel i produkter 

• Lager med material och produkter som väntar på att behandlas 

• Väntan hos personal 

• Aktiviteter och delaktiviteter som inte behövs 

• Förflyttning av personal utan klart syfte 

• Varor och tjänster som inte uppfyller kundens krav 



Litteraturstudie Lean Production 

26 

• Överarbete – att göra mer arbete än vad kunden kräver 

• Onödiga rörelser när medarbetare utför sina jobb 

• Överproduktion – tillverka eller göra mer än vad som behövs eller som tidigare 

behövts 

• Omarbete 

• Transporter av material 

• Materialspill 

• Arbete utfört i fel ordning 

• För stor arbetsstyrka 

• För liten arbetsstyrka 

Av dessa exempel går det att utläsa att filosofin ofta tillämpas på att effektivisera 

produktionen. 

2.2.5 Felkostnader 

Dolda felkostnader är större än det synliga. Synliga felkostnader är de kostnader för fel och 

deras konsekvenser som med nuvarande mätmetoder kan fångas upp och registreras. Dolda 

felkostnader är följaktligen kostnader för de fel och felfrekvenser som det inte finns 

mätmetoder för att fångas upp. Eftersom det förekommer fel frambringas kontroller i syfte att 

påträffa felen och det skapas försäkringar för att sprida risken. [8] 

Tid och kostnader för att rätta till fel är den typ av slöseri som vanligen diskuteras. Att detta 

inte medför något värde för produktionen är uppenbart. Via utveckling av mätmetoder och 

ökad kunskap kan dolda felkostnader synliggöras. Detta resulterar i ökad möjlighet att minska 

felkostnaderna. Det har gjorts en hel del undersökningar för kartläggningar av synliga 

felkostnader, men med mycket varierande noggrannhet. Det som kommer att beskrivas nedan 

är den mest omfattande kartläggningen genomförd av FoU-Väst 1994-1996. Notering av 

synliga felkostnader och bedömning av dolda felkostnader visar att totala felkostnaderna 

under produktionen, exklusive kostnader för ändring och tilläggsarbeten (ÄTA), olycksfall, 

besiktningsanmärkningar och stölder ligger i storleksordningen 6-11 % av byggkostnaden.  

Denna siffra motsvarar cirka 3,5-6,5 % av projektens produktionskostnad. [8] 
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När studien genomfördes följdes sju olika husbyggnadsprojekt under cirka ett halvt år. På 

byggarbetsplatsen fanns den en observatör på heltid. Felkostnaden (synliga fel) i de sju olika 

byggprojekten varierar från 2,3 till 9,4 procent. Kostnader för ändring och tilläggsarbeten, 

olycksfall, besiktningsanmärkningar och stölder varierar felkostnaderna mellan 2,3 och 8,1 %.  

Bara 79 % av de registrerade felen reparerades på ett sådant sätt att den slutliga lösningen 

stämmer överens med den avsedda. Ett stort antal av de resterande felen kan ge negativa 

effekter under byggnadens användningsfas. [8] 

I studien har det genomförts en del antaganden. Antaganden är följande:  

• Kostnaden för fel under materialtillverkning på fabrik och eventuella mellanlager är 

5% av byggentreprenörens inköpspris. 

• Kostnaden för fel under tillverkning av maskiner och utrustning liksom under 

hantering av dessa är 5% av byggentreprenörens inköpspris eller hyrpris. 

• Kostnaden för övriga ej upptäckta fel är 10 % av den synliga felkostnaden. 

Observatörerna bedömde att de lyckats registrera 60-90 % av alla fel och något högre 

andel av verklig felkostnad. 

• Kostnaden för ej upptäckta konsekvenser är 5 % av den synliga felkostnaden. 

Särskilda analyser av enskilda fel indikerar tydligt att det finns kringkostnader, som 

inte har registrerats. Vid bildförevisningar får vi ofta kommentarer från praktiker om 

att den redovisade kostnaden för vissa fel är kraftigt undervärderad. 

• Gemensamma kostnader för etablering mm ökar med motsvarande 80 % av synlig 

feltid, det vill säga den arbetstid som åtgått för att korrigera fel på byggplatsen. [8] 

Utifrån dessa antaganden varierar de dolda felkostnaderna i de sju projekten mellan 2,7 och 

5,4 % av byggkostnaden (se figur 3). Från figuren går det att utläsa att de dolda kostnaderna 

är högre än de synliga felkostnaderna i fem av de sju undersöka projekten. [8] 
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Figur 3. Synlig och dold felkostnad i sju byggprojekt, exklusive ändringar och tilläggsarbeten, olycksfall, 

besiktningsanmärkningar och stölder (% av byggkostnad). 

2.2.6 Byggnadsarbetarnas arbetstid  

Hur yrkesarbetarna använder sin arbetstid är särskilt intressant eftersom den kan ses som en 

spegling av hur väl projektorganisationen, produktionsledningen och produktionsplaneringen 

fungerar. Det som kommer att beskrivas härnäst är hämtat från en studie av nybyggnad av 

bostäder. En utbildad observatör följde en grupp byggnadsarbetare under sammanlagt 22 

arbetsdagar (se figur 4). [8] 
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Figur 4. En byggnadsarbetares användning av arbetstiden (andel av arbetstiden, %) 

 

Byggnadsarbetarnas arbetstid delades in i tre delar utifrån vilket värde arbetet ger kunden. 

Den första gruppen är direkt värdeskapande arbete. Detta innefattar sådant arbete som direkt 

medför värde till produktionen. I detta exempel utfördes direkt värdeökande arbete under 17,5 

% av arbetstiden. Den andra gruppen är förberedelser vilket innefattar aktiviteter som behövs 

för att kunna producera, men som inte är värdeökande. Det är därför detta ibland kallas 

tvingat slöseri. 45,4 % av byggnadsarbetarnas tid är förberedande arbete. 25 % av arbetstiden 

är indirekt arbete. Indirekt arbete är alla slags förberedande arbeten inom några få meter från 

arbetsstället, främst hantering av material och utrustning på arbetsstället och arbete med 

provisorier, inklusive skyddsarbeten. Materialhantering vilket främst innefattar framtransport 

av material till arbetsstället utfördes under 14 % av arbetstiden. Byggnadsarbetarna ägnade 

cirka 6 % av arbetstiden åt arbetsplanering. En del av förberedelserna görs på grund av att fel 

har inträffat. Rent slöseri, som är den tredje kategorin innefattar aktiviteter som inte behövs 

och som kan elimineras utan att ge någon som helst inverkan på produktionen. 33,4 % av 

byggnadsarbetarnas arbetstid är rent slöseri. Omarbete, väntan, outnyttjad tid och avbrott är 

exempel på rent slöseri. 23 % av arbetstiden är väntan och 10 % är outnyttjad tid, främst 

genom förflyttning till och från bodar i samband med raster, men även brister i tidhållning. 

Under den tid studien genomfördes var cirka 6 % av medarbetarna sjukskriva. [8] 
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2.2.7 Byggarbetsledares arbetstid 

Det klagas mycket bland arbetsledare att arbetsdagen består av många oväntade händelser 

som måste tas om hand. Vid en studie av deras arbetsdag i slutet av 90-talet konstaterades att 

endast 2,3 % av arbetsdagen bestod av akut problemlösning. Utifrån denna studie erhölls sex 

aktiviteter som kan klassas som slöseri (se figur 5). Tillsammans motsvarar det 17,7 procent 

av arbetstiden. [8]   

Byggarbetsledarens arbetstid (%)
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Väntan

 

Figur 5. Byggarbetsledarens slöseri under arbetsdagen. 

 

Om denna situation representerar alla entreprenörers tjänstemän motsvara detta cirka 1 

procent av projektets produktionskostnad. [8] 

2.2.8 Arkitekters och installationskonsulters arbetstid 

Projekteringskostnaderna motsvarar cirka 5 % av produktionskostnaden. De två personerna 

som utförde undersökningen följde fem arkitekter med olika roller och fem teknikkonsulter 

med olika roller under vardera en arbetsdag för att studera hur arbetstiden användas vid 

projektering. Vid studien följde en särskild observatör individen under hela arbetsdagen och 

noterade varannan minut vad personen gjorde. [8] 

Utifrån studien konstaterades hur svårt det är att avgöra vad som är värdeökande respektive 

slöseri i dessa kreativa arbeten. Tiden används till störst del åt arbete med ritningar och 

interna diskussioner. [8] 



Litteraturstudie Lean Production 

31 

2.2.9 Maskiner och utrustning på arbetsplatsen 

Maskiner och utrustning, inklusive gemensamma kostnader för bodar, containers och 

ställningar står för ungefär 10 % av projektets produktionskostnad. Vid en undersökning 

ändvändes ett antal mindre och större maskiner för att få reda på hur denna produktionsresurs 

används under en arbetsvecka. Varannan minut registrerades vad respektive maskin användes 

till. [8] 

Under ett schaktnings- och röraranläggningsarbete undersöktes en grävlastare, hjullastare och 

en grävmaskin. Vid ett husbyggnadsprojekt följdes en gärdessåg och en kapsåg. Utöver detta 

följdes en kranbil under de 11,5 timmar som den befann sig på arbetsplatsen. Därutöver 

följdes en handborrmaskin, två sticksågar, en cirkelsåg och en skruvdragare under en 

arbetsdag. Se sistnämnda maskinerna är den personliga utrustningen för en snickare. Ur figur 

7 går det att utläsa hur användningen av maskinerna. [8] 
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Figur 7. Användning av maskiner i procent av arbetstiden. 

2.2.10 Ständiga förbättringar (Kaizen) 

Ett systematiskt förbättringsarbete är viktigt för den långsiktiga lönsamheten för alla typer av 

företag. Det japanska begreppet Kaizen används ofta för detta och på svenska är 

förbättringsgrupper det mest använda översättningen. Andra begrepp är ständiga förbättringar. 

[10] 

Definitionen på förbättringsgrupper är: Självgående grupper som klarar av att analysera 

problem, generera och genomföra lösningar. Grupperna har egna befogenheter för detta. [10] 
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Kaizen stimulerar all personal att använda hjärnan för att sänka företagets kostnader. En bra 

implementering av detta arbetssätt ska resultera i noll fel och kostnadsreduktioner. [1]   

Begreppet Kaizen är viktigt för att kunna se skillnaderna mellan det japanska och det 

västerländska sättet att se på ledarskap. Kaizen konceptet innebär i stora drag förändringar till 

det bättre. Detta innefattar alla på företaget, både företagsledning och anställda. [10] 

I Japan har system genom åren utvecklats för att göra företagsledning och anställda medvetna 

om Kaizen. Kaizen strategin är viktig inom det japanska ledarskapet. Det är nyckeln till 

Japansk konkurrenskraft. Om en chef på ett framgångsrikt företag i Japan skulle få frågan om 

vad den högsta ledningen betonar mest skulle svaret bli Kaizen. [10] 

Skapa en atmosfär av samarbetsvilja och företagskultur har varit en integrerad del av Kaizen 

programmen. För att få alla på företaget att delta i Kaizen arbetet på ett positivt sätt krävs det 

rätta klimatet eller den rätta företagskulturen. Det blir svårt att samarbeta om det förekommer 

allvarliga konflikter mellan anställda och företagsledningen. På grund av detta måste 

företagsledningen hela tiden inrätta Kaizen –begreppet på sina relationer mellan parterna om 

de vill anlägga detta begrepp på företagets övergripande verksamhet. Kaizen program som 

införts på japanska företag har haft ett gemensamt krav att få de anställda att acceptera detta. 

För att kunna uppnå detta krävs det att man: [10] 

1. gör ständiga förbättringar att förbättra relationerna mellan medarbetare och ledning. 

2. betonar utbildning av medarbetare på olika plan. 

3. skapar informella ledare bland medarbetarna. 

4. bildar smågruppsverksamhet av olika slag. 

5. ger stöd åt och erkännande av medarbetarnas Kaizen –insatser. 

6. gör medvetna insatser för att göra arbetsplatsen till en plats där medarbetarna kan 

förverkliga sina livsmål. 

7. gör arbetsplatsen till en plats för såväl socialt liv som arbetsliv. 

8. utbildar ledare så att de kan kommunicera bättre med medarbetarna och skapa ett 

positivare personligt förhållande till dem. 

9. skapar disciplin på arbetsplatsen.  

Desto högre upp en chef befinner sig, ju mer ingår det i hanns uppgift att utföra förbättringar. 

Begreppet förbättringar kan brytas ner i Kaizen och innovation. Där Kaizen innebär stegvis 
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förbättringar av det aktuella läget. En person på gräsrotsnivå ägnar sin tid åt att följa 

instruktioner. Allt eftersom personen blir skickligare i sitt arbete desto mer börjar han 

emellertid fundera över förbättringar. Personen i fråga börjar medverka till förbättringar 

genom individuella förslag eller genom förslag i grupp. [10] 

Eftersom Kaizen är en process som pågår kontinuerligt och engagerar alla i organisationen är 

också alla inom ledningshierarkin involverad i någon aspekt av Kaizen. Detta visas i tabell 4. 

Kaizen är en uppgift för alla inom ett japanska framgångsrikt företag. På grund av detta måste 

cheferna vara engagerade i att förbättra sina egna arbetsprestationer. Den Japanska 

ledningsfilosofin antar att en chef skall ägna cirka 50 procent av sin tid åt att bli bättre. [10]  

Tabell 4. Kaizen engagemangets hierarki 

HÖGSTA 

LEDNING 

LEDNING PÅ 

MELLANNIVÅ OCH 

STAB 

ARBETSLEDARE 

FÖRMÄN 

MEDARBETARE

Vara beslutna att 

införa Kaizen 

som 

företagsstrategi 

Sprida och genomföra 

Kaizen-mål enligt direktiv 

från högsta ledningen 

genom 

policykommunikation och 

tvärfunktionell 

verksamhet 

Använda Kaizen i 

olika funktioner 

Engagera sig i 

Kaizen genom 

förslagsverksamhet 

och 

smågruppsverksam

het 

Ge stöd och 

ledning åt 

Kaizen genom 

att avsätta 

resurser 

Använda Kaizen i olika 

funktioner 

Formulera planer för 

Kaizen och ge 

ledning åt 

medarbetarna  

Vinnlägga sig om 

arbetsdisciplin 

Fastslå policy för 

Kaizen och 

tvärfunktionella 

mål 

Fastslå, vidmakthålla och 

förbättra arbetsnormer 

Förbättra 

kommunikationen 

mellan medarbetare 

och upprätthålla en 

hög arbetsmoral 

Engagera sig i 

kontinuerlig 

självutveckling för 

att bli bättre 

problemlösare 

Genomföra 

Kaizen-mål 

Göra de anställda 

medvetna om Kaizen 

Stödja 

smågruppsverksamh

Förbättra 

färdigheter och 
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genom 

policykommunik

ation och 

granskningar 

genom intensiva 

utbildningsprogram 

et och individuell 

förslagsverksamhet 

yrkesskicklighet 

genom utbildning i 

andra 

arbetsmoment  

Bygga upp 

system, 

procedurer och 

strukturer som 

stödjer Kaizen 

Hjälpa de anställda att 

utveckla färdigheter och 

verktyg för 

problemlösning 

Införa arbetsdisciplin  

 Hjälpa de anställda att 

utveckla färdigheter och 

verktyg för 

problemlösning 

Ge förslag till 

Kaizen-åtgärder 

 

 

WE Deming är skaparen av Deminghjulet och är ett av de avgörande redskapen inom 

kvalitetsstyrning för att garantera kontinuerliga förbättringar. Deming poängterade hur viktigt 

ett konstant samspel mellan forskning, projektering och konstruktion, produktion och 

försäljning/marknadsföring är i syfte att företaget skulle uppnå en bättre kvalité som 

tillfredställer kunden. [10] 

Japanska företagsledare förbättrade Deminghjulet och kallade det för PDCA-hjulet (Plan, Do 

Check, Act), se figur 8. PDCA-hjulet är ett antal insatser som genomförs för att frambringa 

förbättringar. [10] 

 
Figur 8. Japanska företagares modifikation av Deminghjulet. 

1 
2 

3 
4 

1. Planera (ledning) 
2. Utföra (medarbetare) 
3. Korrigera (Avsynare) 
4. Införa (ledning)
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Förbättringsarbetet handlar inte bara om problemlösning. För att leda till bra resultat krävs 

disciplinerade och ständigt pågående aktiviteter enligt PDCA-hjulet. PDCA-hjulet hjälper till 

att frambringa strukturerade och disciplinerade förbättringsåtgärder. [6] 

Punkten planera syftar till att ta reda på fakta om utgångsläget, identifiera prestations gap, 

söka möjliga lösningar och upprätta en plan för genomförande. Den andra punkten, utföra 

menar att genomföra lösningarna i praktiken. Korrigera står för utvärdering mot det resultat 

som planerats. Den sista punkten, införa syftar till att förbättra verksamheten permanent. [6] 

För att kunna införa Kaizen måste en strategi formuleras som dessutom ska vara konkret för 

alla inom företaget. Strategier med lång räckvidd måste översättas till kortsiktiga planer och 

mål som är klara och möjliga att agera efter. Företagets strategi ska inte vara ett monopol för 

ett fåtal chefer på högsta nivå. Strategin måste formuleras så att den kan tolkas, förstås och 

genomföras av alla på företaget. [10] 

Principer om total kvalitetsstyrning ger de nödvändiga strukturella ramarna för att hjälpa 

anställda och ledning att överföra budskap och besluta hur de ska höja kvaliteten och 

produktiviteten i arbetet. Total kvalitetsstyrning innebär organiserade Kaizen -aktiviteter som 

gäller alla på företaget (företagsledare och anställda på alla nivåer). Dessa förbättrande 

prestationer riktar in sig på tvärfunktionella mål som kvalitet, kostnader, tidsplanering, 

utveckling av alla medarbetare och utveckling av nya produkter. Den totala 

kvalitetsstyrningen kommer därför med nödvändighet att innefatta sådana frågor som att 

förbättra kommunikationen och relationerna mellan medarbetarna och företagsledningen. [10] 

I boken Strategisk dialog 2 beskrivs bland annat tre olika strategier för förändringar inom 

företag. Jan Borgbrant som är författare av boken beskriver hur energi frigörs vid en 

förändring hos berörda personer. Energin kan vara positiv eller negativ. Den tredje metoden 

som beskrivs benämns med: Förändringar genom kontinuerlig utveckling i linjen -Strategisk 

dialog. Denna metod kan liknas med Kaizen arbetet. Idén med strategisk dialog bygger på att 

huvuddelen av alla förändringar ska planeras, genomföras och följas upp direkt där de hör 

hemma, alltså i linjen. Många anställda är involverade i förändringsarbetet. Detta kan vara 

tidskrävande i början, men mycket positiv energi kan frigöras i början. I ett senare skede kan 

medarbetarna bli irriterade och negativ energi frigörs på grund av att ledarna inte kommer 

med några konkreta mål. På sikt lär sig ledarna och medarbetarna att handtera konflikter och 

negativ energi på ett öppet och produktivt sätt. Genom denna förändringsstrategi sker 

kontinuerliga förbättringar där alla i organisationen känner sig engagerade. [5] 
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2.2.11 Just-in-time 

1966 fick Toyota det eftertraktade Japanska Kvalitetsstyrningspriset och var därmed det första 

företaget som fick detta pris. Toyota är bland annat världskända på grund av sitt enastående 

system för kvalitetsstyrning. Produktionssystemet som används hos Toyota kallas för 

kanbansystem. Mannen som var upphovsman till detta unika system heter Taiichi Ohno påstår 

att systemet föddes ur behovet att tillverka ett litet antal bilar av många olika slags 

bilmodeller. Taiichi Ohno menade att överproduktion var det centrala ”onda” som orsakade 

spill på olika ställen. [10] För att få bort detta problem uppfann Ohno år 1987 två strukturdrag 

Just-in-time och jidohka [7]. 

För några år sedan hade Fortune en artikel Av Jeremy Main där han skrev: 

Kärnan i begreppet ”just-in-time” är att tillverkaren inte har något stort lager utan att han 

förlitar sig på att leverantörerna kan leverera delar precis i tid för att sätta ihop dem. 

Amerikanska företag har å sin sida traditionellt använt sig av vad som ibland kallas ”just-in-

case” –systemet (”utifall-att” -systemet) med omfångsrika förråd och mellanlager som en 

garanti mot att produktionen inte kommer att avbrytas. [10] 

Just-in-time begreppet innebär att exakt rätt antal komponenter och delar som behövs i 

produktionen kommer vid exakt rätt tidpunkt. Att tillämpa detta tankesätt i praktiken kan från 

en början innebära en förvirring i den normala tankeprocessen.  Det valigaste sättet var att 

delar transporterades till nästa produktionssteg så fort de är färdiga. Ohno vände detta 

tänkesätt så att varje steg fick gå tillbaka till det närmast föregående för att hämta upp exakt 

det antal delar som behövdes. Resultatet av detta blev en avsevärd minskning av lagren. [10] 

Just-in-time begreppet fördelar brukar sammanfattas med fem punkter. [10]  

1. Minska leveranstiden 

2. Minskad tid som används till arbete utanför arbetsprocessen 

3. Minska lager 

4. Bättre balans mellan olika processer 

5. Klarare problemställning 

Förhållandet till leverantörer är också en nyckelfråga inom just-in-time systemet på grund av 

att detta inte enbart förutsätter konstant kvalitet utan precision av leveranserna. Nära 

samverkan och gemensamt engagemang är väsentliga drag.  
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2.2.12 Standardisering 

Ett standardiserat arbete är ett viktigt område inom Lean Produktion. Det innebär att arbetet 

sker enligt ett speciellt mönster vilket leder till att arbetarna snabbt kan se om något onormalt 

inträffar eller om produkten har några fel. Vidare kan arbetarna omedelbart stanna arbetet och 

rätta till felet. Detta leder dessutom till att inga oupptäckta fel går förbi. Ett standardiserat 

arbetssätt resulterar i att kostnaderna stabiliseras och ökad kvalitet eftersom arbetet utförs på 

ett säkert och bekvämt sätt på den satta takttiden. Med takttiden menas att flödet genom hela 

systemet har en rytm med vilken produkter släps ut ur fabriken. [4] 

2.2.13 Kontakter med kunder och leverantörer 

I ett företag med traditionell produktion har försäljnings och inköpsavdelningen kontakt med 

kunder och leverantörer. Klagomål, reklamationer, beställningar modifieringar sköts via dessa 

avdelningar. Produktionspersonalen har därmed inte någon direktkontakt med kunder och 

leverantörer. [13] 

Skapa bättre relationer till leverantörer har blivit ett av de högprioriterade områdena inom 

ledarskapsorienterad Kaizen i Japan. Instruerad av fabrikschefens policy, som har 

kommunicerats från högsta ledning, arbetar inköpspersonalen oavbrutet med att förbättra 

relationerna till leverantörerna. Punkter som ofta arbetas med är: [10] 

• upprätta bättre kriterier för att mäta den optimala lagernivån  

• utveckla ytterligare leverantörskontakter som kan garantera snabbare leveranser 

• förbättra orderutläggningen  

• förbättra kvaliteten på den information och kravspecifikation som ges till 

leverantörerna 

• upprätta bättre fysiska distributionssystem 

• förstå leverantörernas interna krav 

Inköparens uppgift är att utveckla kriterier för att kontrollera olika leverantörers olika relativa 

styrka på områden som pris, samarbetsvilja, kvalitet, leveranser, teknologi och allmän 

ledningskompetens. Vissa japanska företag belönar sina leverantörer och distributörer. 

Leverantörernas och distributörernas belöning grundar sig på deras upprättade policy och 

ledningssystem, kvalitetssäkring, kostnadsstyrning, leveranser, teknologisk utveckling, 

utbildning, säkerhet och miljökontroll. Merparten tillverkare av personbilar, industrimaskiner 
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eller elektroniska produkter håller frekvent möten för att utdela belöningar till leverantörer 

som har uppfyllt deras kvalitetskrav eller leveransschema. [10] 

Japanska företags intresse ligger i att hjälpa sina leverantörer att göra sitt bästa. Leverantör 

och köpare arbetar tillsammans med att tillfredställa sina gemensamma behov. Resultatet av 

sådana samlade satsningar på förbättringar kunde Honda och underleverantörer uppnå positivt 

resultat på fyra år se tabell 5. [10] 

Tabell 5. Resultat av satsningar på förbättringar hos Honda. 

ÅRSFÖRSÄLJNING 60-80 % högre 

Antal anställda Ungefär oförändrad 

Ökad värde per capita 60-70 % högre 

Break-even-punkt 15 % lägre 

 

Honda träffar sina leverantörer varje månad för att studera frågor som internutbildning, nya 

material, fysiska distributionssystem och förbättrade produktionslinjer. Under senare tid har 

tillverkare och underleverantörer bildat gemensamma projektteam som arbetar med frågor 

som utveckling av nya produkter samt resurs- och energisparande. Det förekommer att VD för 

ett tillverkningsföretag besöker sina största leverantörer årligen för att diskutera viktiga 

frågor. [10] 

För att stärka ställningen för personer i produktionen, i ett företag som arbetar med Lean 

production, eftersträvas direkt kontakt med kunder och leverantörer. Om ett företag har ett 

utarbetat samarbete med någon leverantör brukar den benämnas strategiskt leverantör. Vid en 

sådan relation mellan företaget och leverantören kan de tillsammans utveckla produkter 

speciellt anpassade till just företagets produktionsmetoder. Samarbetet bygger på inbördes 

förtroende där leverantören specialanpassar en produkt till det specifika företaget. I tabell 6 

jämförs traditionellt leverantörssamarbete med leverantörssamarbete enligt Lean-konceptet. 

[14] 
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Tabell 6. Jämförelse mellan traditionellt leverantörssamarbete med leverantörssamarbete enligt Lean-konceptet  

TRADITIONELLT 

LEVERANTÖRSSAMARBETE 

LEVERANTÖRSSAMARBETE 

ENLIGT LEAN-KONCEPTET 

Pris avgör leverantör En leverantör för varje större komponent 

system 

Kund ”spelar ut” leverantörerna mot 

varandra 

Val av leverantörer baseras på tidigare 

relationer och kompetens 

Konstruktion enligt kundens ritningar Hänsyn till båda parters måluppfyllelse, 

exempelvis utarbetning av en acceptabel 

lönsamhetsnivå för båda parterna. 

Många leverantörer Få leverantörer 

 

Vid traditionell produktion är leveranstiderna ofta preliminära och långa. Precis när 

leveranserna kommer att ske kan inte meddelas. Orsaken till detta är att antalet felaktiga 

produkter är svårt att kontrollera och att produktionen är inflexibel. [14] 

För att Lean-konceptet ska fungera måste leveranssäkerheten fungera. Med leveranssäkerhet 

menas att produkter levereras i rätt tid, kvantitet och är felfria. [14]  

För att leverantören ska kunna leverera i tid och ta emot order när en kund beställer måste 

leverantören har hög bemanning. Kravet att snabbt kunna reagera på kundorder och att 

leverera i tid kan vara en viktig förmåga för många företag. För att klara av detta tar företaget 

in mer personal och med detta frångår tanken om låg bemanning (enligt Lean-konceptet). Mer 

personal resulterar i ökade lönekostnader, men detta kan uppvägas av ökad möjlighet att 

tillfredställa kundens behov. [14] 



Litteraturstudie Lean Thinking 

40 

2.3 Lean Thinking 

Lean Thinking brukar sammanfattas med orden kundvärde, värdeflöde, flöde, 

efterfrågestyrning och perfektion. Dessa begrepp behandlas nedan.  

2.3.1 Kundvärde (Value) 

En företagsledning som satsar på Kaizen kan sammanfattas med: En nöjd kund. Det spelar 

ingen roll vad företagsledningen gör. Det hjälper ändå inte om det inte sist och slutligen leder 

till att kunden blir nöjd. Att definiera kundtillfredsställelse är inte lätt. Inom begreppet Kaizen 

mäts kundtillfredsställelsen i termer som kvalitet, pris och leveranssäkerhet. [10] 

Ledningens uppgift är att bestämma företagets prioriteringar bland dessa målsättningar och 

låta målsättningarna genomsyra organisationen. Anledningen till att japanska företag har velat 

införa TQC är många. Bland annat finns skäl som oljekriser, men en av de viktigaste 

orsakerna är de stränga krav som japanska konsumenter ställt. I slutändan är det kunderna 

som ställer upp kvalitetskraven. Detta gör de genom att besluta vilka produkter de ska köpa 

och vem de ska köpa dem av. Japanska kunder ställer högre krav på produkten och servicen 

än konsumenter i andra länder. På grund av detta har deras uppmärksamhet på eller besatthet 

av detaljer tvingat företagsledningarna att utveckla ett system för att bygga in kvalitet. [10]   

Principen för värde är att det ska ses och bedrivas ifrån kundens sida, vara produktrelaterad 

och möta kundens önskemål till ett speciellt pris och vid rätt tidpunkt. Värdet förutsätts bli 

tillverkat av en leverantör som förstår vad kunden vill ha. Detta är svårt att uppnå tillsammans 

med företagets egna befintliga värderingar. Fallstudier utförda på verkstadsföretag visar på att 

det finns stora kulturella skillnader av synen på värdebegreppet. Detta är tydligast hos 

befintlig konservativa företag och med förändringsmotvilja. [13]  

Kvartalsekonomi är styrande i USA och blir det prioriterade värderingar. Följaktligen blir 

etableringar av långsiktliga stategeiska förändringsprocesser lidande. [13]  

Den tyska industrin har arbetat med fokus på ingenjörsmässigt avancerade produkter och 

produktionsmetoder som framgångsfaktor. Företagen tror sig veta vad som är bäst för kunden 

och styrs därmed inte i första hand med utgångspunkt från specifika kundkrav. Risken med 

detta är att avlägsna leverantörer och kunder från varandra. [13] 

Anledningen till att detta produktionssätt (Lean production) har kommit till är av strävan efter 

lägsta möjliga tillverkningskostnaden per produktenhet. För kunden har detta inte alltid 
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inneburit att värdet hos denna blivit optimalt. Detta beror på logistiska och tidsbundna 

merkostnader samt ej tillfredställande av specifika produktkrav. [13] 

2.3.2 Värdeflöde (Value Stream) 

Värdeflöde innebär alla aktiviteter för att föra en produkt vara eller tjänst genom de kritiska 

faserna som problemlösning, det vill säga (produktidé, design, konstruktion), hela skedet från 

order till leverans (informationsmanagement) och den fysiska transformationsprocessen (från 

vara till färdig produkt). [13] 

Enligt Lean Productions idéer ska dessa faser beskrivas kritiskt ur värdeskapande synpunkt 

och med värdet för kunden ställt i centrum. Detta för att ett effektivt värdeflöde och minskat 

antal icke-värdehöjande aktiviteter. Ett sådant sätt att arbeta kräver nya tankesätt beträffande 

logistik och samarbetsrelationer mellan kunder och företag. [13] 

2.3.3 Flöde (Flow) 

När beskrivning av värdeflöde utförts och eliminering av ej värdeskapande aktiviteter 

åstadkommits ska tänkandet till att erhålla optimalt flöde totalt sett under bibehållning av 

flexibilitet genomföras. Målsättningen med detta är att uppnå detta utan arbete enligt 

massproduktionsidéer. Detta resulterar i ändrande tankesätt av maskinlösningar, 

uppställningar och företagets organisation. [13] 

Det som måste prioriteras är den totala värdekedjans effektiva flöde före optimering av 

enstaka delkomponenter som kan leda till suboptimering vilket inte är värdeskapande för 

helheten. [13] 

Vinsterna med ett produktionssätt enligt detta tanksätt med optimering av aktuella 

värdekedjans totala flöde blir att genomloppstiderna kraftigt reduceras och därmed blir 

ledtiderna från order till leverans kraftigt minskat. [13]  

2.3.4 Efterfrågestyrning (Pull) 

Dragande produktionsflöde kan närmast förklaras med efterfrågestyrning. Grundregeln är att 

skapa en nöjd kund genom att produktens framställning lättare kan anpassas till kundspecifika 

krav. Om detta arbetssätt ska fungera fordras ett produktionsupplägg med korta 

genomloppstider och flexibilitet för att kunna hantera olika kundspecifika krav med kort 

ledtid. För att klara av de sistnämnda krävs en flexibel produktionsapparat som skiljer sig från 

traditionellt massproduktionsupplägg. Detta resulterar dessutom i att andelen produkter i lager 
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och under tillverkningen blir minimerat vilket minskar totala kostnadsmassan och risken för 

förluster orsakade av feltillverkning eller övertillverkning. [13] 
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2.4 Lean Construction 

Lean Construction används som ett gemensamt begrepp på applikationsmodeller till 

byggindustrin av Lean Thinking och Lean Production. Dessa begrepp har sitt ursprung inom 

tillverkningsindustrin.  

2.4.1 Organisationer 

Det finns en antal olika organisationer med anknytning till Lean Construction. Tre av dessa 

organisationer beskrivs kortfattat.  

 
Enligt IGLC (International Group of Lean Construction) ska företag lägga sin energi på de 

teoribitar där bristen av kunskap är störst för en effektiv förnyelse av byggprocessen. IGLC är 

ett nätverk som bildades 1993. Nätverket består av forskare och praktiker inom arkitektur, 

engineering och produktion. Deras syfte är att möta kommande utmaningar. [13] 

IGLC vision om är: 

Our goal is to better meet customer demands and dramatically improve the AEC 

(architecture, engineering and construction) process as well as the produkt. To achive this, 

we are developing new pricipels and metods for product development and production 

management specifically tailored it the AEC industry, but akin to those defining lean 

produktion that proved to be so successful in manufacturing. [18] 

Lean Construction Institute (LCI) grundades 1997 och är en organisation med syfte enligt 

deras programformulering att ge byggnadsindustrin den revolution som startade i 

fabriksindustrin (fri översättning av målformuleringen.) LCI var från början inriktad mot den 

amerikanska marknaden och har numera ett internationellt nätverk som samarbetar 

internationellt med IGLC. [19] 

Lean Forum Bygg är idégivare till lean inom svensk byggindustri. Organisationen förmedlar 

kunskap om Lean-konceptet så att byggföretag ska kunna minimera spill och öka fokus på 

kundvärde. Lean Forum Bygg identifierar utvecklingsbehov, utvecklar och driver seminarier, 

workshops, konferenser och utbildningar. [20] 
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2.4.2 Produktionsteorier 

Nedan beskrivs olika produktionsmetoder.  

2.4.2.1 Transformationsteori 
Denna produktionsmetod kan beskrivas med tre olika begrepp (inputs, transformation och 

outputs, se figur 9). Inputs består av material, maskiner och personal i en omvandlingsprocess, 

transformationen, för att ge eftersträvat resultat, outputs. Tillverkningsprocessen kan indelas i 

ett antal underprocesser där var och en studeras med utgångspunkt från inputs och outputs. 

[13] 

 

Figur 9.De ingående momenten enligt transformationsteorin  

Ekonomisk styrning grundas på kostnadsstyrning av outputs mot lägsta 

transformationskostnad. Detta resulterar i långa serier och stora volymer i produktionen. Även 

suboptimering kan förekomma vilket kan ge negativa konsekvenser för andra viktiga 

produktionsmål som till exempel minimering av lager, tid till leverans av färdig produkt och 

kundnytta. [13] 

2.4.2.2 Flödesteori 
Produktionen ses i termer av flöden av operationer fram till färdig produkt. Denna teori har 

tillämpats sedan början av 1900-talet. Ett exempel är Ford upplägget för bilproduktion. Dessa 

flödesteorier utvecklades och började etablera sig på 1980-talet. Anledningen till detta var det 

nya tänkandet, Just-in-time, inom den japanska bilindustrin. [13] 

Flödesteoretiska tillämpningar bidrog till koncentration på den totala ledtiden vid 

produktframställning samt på minskning av resursbehovet i allmänhet. För analys av 

tidsaspekten har system metodiskt utvecklats för analys av processen ur aktivitetsperspektiv. 

Värdehöjande aktiviteter och icke värdehöjande aktiviteter är begrepp som har etablerat sig 

inom dessa teorier. Exempel på icke värdehöjande aktivitet är väntetider, omställningstider 

och åtgärder av produktfel. [13] 

Detta produktionssätt har organisatoriskt lett till självstyrande grupper i produktionen, som 

själva ansvarar för mycket av daglig arbetsplanering och kvalitetskontroll. [13] 

 
Transformation Input Output 
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Syftet med Lean Construction är förkortning av ledtider, minska antalet variabler, förenkla 

processen och öka flexibiliteten. Flödetstänkandet är centralt inom Lean Construction. Detta 

bidrar till nätverksupplagda samarbetsrelationer med underentreprenörer för en 

totaloptimering av flödet från insatsvaror till färdiga produkter. [13] 

2.4.2.3 Värdegeneringsteori 
Värdegeneringsteorin har liksom flödesteorin vuxit fram som en reaktion mot 

transformationsteorins ensidiga koncentration på att minimera kostnader i en process olika 

delmoment. Massproduktion genom stark koncentration på volymtänkande försummar andra 

angelägna mål som leveranstid, lageroptimering och kundvärde. [13] 

Värdegeneringskonceptet lyfter fram kundvärdet som det centrala och teorin är att 

produkternas värde bestäms i termer av kundnytta och av hur nöjd kunden är för övrigt. 

Konceptets utveckling är nära sammankopplat med utvecklingen av kvalitetssystem för 

produktionsverksamhet. [13] 

I kund- och leverantörsrelationen måste kundens begäran och förväntningar överföras i 

designen och tillverkningen av produkterna. Kontrollfunktionen måste inrikta sitt arbeta på att 

mäta måluppfyllelse av kundnytta. Främst inriktar sig kontrollfunktionen på mätning av 

måluppfyllelse av de krav som kunden ställt för respektive produkt. För att detta ska fungera 

måste informationsflödet fungera på ett tillfredställande sätt över hela processen. [13] 

2.5 Slutsatser av litteraturstudie 

Lean-konceptet inkluderar Lean Production, Lean Thinking och Lean Construction. 

Litteraturstudien har utförts för att få kunskaper om denna ledningsfilosofi. Lean-production 

startade i tillverkningsindustrin, men företag inom byggbranschen har börjat se fördelar med 

detta. Anledningen till att byggbranschen ligger efter tillverkningsindustrin med avseende på 

tillämpning av Lean-konceptet kan bero på att många projekt är platsbygga och att det inte 

finns stationära fabriker. Noggrannheten inom byggbranschen har inte varit lika 

uppmärksammad som inom tillverkningsindustrin. Inom byggbranschen har mått varit i tum 

och inom tillverkningsindustrin i nanometer. Noggrannheten inom byggbranschen har inte 

behövts vara mera noggrann eftersom många projekt platsbyggs. I dagsläget bygger företag 

alltmer i moduler eller element vilket kräver en större exakthet för att allt ska fungera vid 

montering. 
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Det kan antas att en resurssnål produktion innebär en jobbig situation hos arbetarna. Så är inte 

fallet. Företag som arbetar enligt detta koncept anser att det engagerar arbetarna till det bättre 

genom att personerna bland annat får större ansvar.  

Många företag tillämpar delar av Lean-konceptet. Genom att halvhjärtat följa vissa delar av 

konceptet kommer företagen inte att uppnå de önskade resultaten av Lean-konceptet. För att 

lyckas med denna ledningsfilosofi krävas ett helhjärtat engagemang från både ledning och 

arbetare. Anledningen till Toyotas framgångar beror till står del på att hela företaget arbetar 

efter Lean-konceptet. 

Inom byggbranschen förekommer det slöseri. Slöseri är en aktivitet som inte ger något 

mervärde för kunden. Eliminera allt slöseri inom byggbranschen är svårt för byggbranschen 

och säkert i många andra branscher. Genom att medvetet arbeta för att minimera slöseri 

kommer mängden resurser som inte medför något mervärde för kunden att minskas. Som 

framgår av aktuell forskning är cirka en tredjedel av byggnadsarbetarna arbetstid rent slöseri. 

Det är inte enbart i denna yrkeskategori inom byggbranschen som slöseri förekommer. 

Byggarbetsledares och konsulters arbetstid innehåller också slöseri. 

Minimera alla lager förespråkas inom Lean-konceptet. För att kunna eliminera alla lager av 

material på byggarbetsplatserna krävs extremt hög leveranssäkerhet från leverantörerna. Klara 

sig helt utan lager av material på byggarbetsplatserna är nog svårt att genomföra eftersom det 

alltid inträffar händelser som ej är förutsedda. Minska storleken på lagren är säkert möjligt 

genom att åstadkomma ett bra samarbete med leverantörerna och motivera dem att leverera 

med hög leveranssäkerhet.  

Lean-konceptet måste sätta sin prägel på hela företagets kultur och användas på alla områden. 

Om NCC, Peab och Skanska har ambitionen att implementera Lean-konceptets 

produktionsfilosofi kan förändringen inte ske över en natt. Företag som vill införa denna 

produktionsfilosofi måste utgå från sina egna rötter och inte apa efter företag som redan 

implementerat produktionsfilosofin. Syftet med litteraturstudien i detta examensarbete är att 

ge kunskap om Lean-konceptet och utifrån detta formulera enkätfrågor till 

enkätundersökningen som genomförs på NCC, Skanska och Peab. 
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3 Resultat av enkätstudie  

3.1  Inledning 

Enkäternas slutgiltiga utformning framgår i bilaga 1 och 2. Sättet att formulera enkäterna har 

beskrivits i avsnitt 1.7 Intervju och enkät. Undersökningen har gjorts på tre olika 

entreprenadföretag (NCC, Skanska och Peab). Byggnadsarbetare och platschefer/arbetsledare 

har svarat på enkäterna. Svaren från respektive företag och yrkeskategori redovisas för 

platschefer/arbetsledare i bilaga 5 och för byggnadsarbetare i bilaga 6. 

3.2 Svarspopulation 

Innan enkäterna skickades ut till de berörda företagen kontaktades en chef på respektive 

medverkande företag. Dessa personer rekommenderade byggarbetsplatser där enkätstudien 

kunde genomföras. Sammanlagt medverkade nio platschefer/arbetsledare och nio 

byggnadsarbetare i enkätstudien. 

3.3 Förtydligande till resultat och analys av enkätstudie 

Detta avsnitt behandlar merparten av det som tas upp i avsnitt 1.7, men med vissa 

förtydliganden. Metoden att bearbeta enkätstudien har redovisas i avsnitt 1.7. 

Enkäterna är utformade med fasta alternativ, graderad från 1 till 5, där de utvalda personerna 

ska ringa in det alternativ som stämmer bäst överens med deras åsikt. Ett högt värde på de 

positiva utsagorna innebär att företagen sympatiserar med Lean-konceptet och ett högt värde 

på de negativa utsagorna innebär lägre support för faktorer som är grundläggande i Lean-

konceptet.  

Medelvärde och standardavvikelse för positiva och negativa utsagor är framräknat för varje 

huvudkategori. Som nämnts i avsnitt 1.7 är en positiv utsaga formulerad som ett påstående 

som stämmer överens med hur Lean-konceptet ska efterlevas. De negativa utsagorna stämmer 

inte överens med efterlevnad av Lean-konceptets teorier. 

Ett medelvärde på 3,0 visar på en neutral ståndpunkt i frågan. Medelvärde över 3,0 visar på att 

personerna håller med om påståendena i motsats till ett medelvärde under 3,0. 

Standardavvikelsen är ett mått på svarens spridning kring medelvärdet.  

I avsnitt 3.4-3.10 går det att utläsa fördelning mellan positiva och negativa utsagor för 

respektive huvudkategori. Medelvärde och standardavvikelse finns redovisade i dessa avsnitt. 
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I avsnitt 3.4-3.10 redovisas alla respondenternas svar. Detta innebär att svaren på utsagorna 

som är lika utformade till byggnadsarbetare och platschefer/arbetsledare är sammanslagna. 

Medelvärde och standardavvikelse är framräknat för de totala respondenterna. Vilka utsagor 

som är positivt och negativt utformade redovisas i bilaga 5 respektive bilaga 6. 



Resultat och analys av enkätstudie 

51 

3.4 Slöseri 

Muda är ett japanskt ord som översätts till slöseri på svenska. Slöseri är aktiviteter som 

förbrukar resurser men inte skapar något mervärde för kunden. Enligt Lean-production ska 

allt slöseri minimeras. Exempel på slöseri är fel i produkter, lager med material och produkter 

som väntar på att behandlas, väntan hos personal, aktiviteter och delaktiviteter som inte 

behövs, förflyttning av personal utan klart syfte, varor och tjänster som inte uppfyller kundens 

krav, överarbete (att göra mer arbete än vad kunden kräver), materialspill, för stor 

arbetsstyrka med mera.  

En av de positiva utsagorna som byggnadsarbetare och platschefer/arbetsledare fick möjlighet 

att besvara var om materialspill på arbetsplatsen kan minskas. Medelvärdet på denna utsaga 

blev 3,11 för byggnadsarbetarna och standardavvikelsen 0,78. Platschefernas och 

arbetsledarnas svar resulterade i ett medelvärde på 3,67 med en standardavvikelse på 0,71. 

Exempel på en negativ utsaga som båda yrkeskategorierna fick besvara var om 

byggnadsarbetare blir uppsagda vid tillfälligt minskad sysselsättning. Medelvärdet blev 3,44 

för byggnadsarbetarna och 2,50 för platscheferna/arbetsledarna. Standardavvikelsen 

resulterade i 1,42 för byggnadsarbetarna och 1,41 för platscheferna/arbetsledarna. 

Svaren på de positiva utsagorna i avsnittet Slöseri medförde ett medelvärde på 3,23 för 

byggnadsarbetare och 3,43 för platschefer/arbetsledare. Standardavvikelsen för 

byggnadsarbetarna blev 0,84 och 0,90 för platschefer/arbetsledare. Se tabell 6 och 7.  

På de negativa utsagorna blev medelvärdet 2,74 (med standardavvikelse på 1,13) för 

byggnadsarbetarna och 2,59 för platscheferna (med standardavvikelse på 0,93). 

Medelvärdet från respektive yrkeskategori är relativt lika. De utvalda personernas svar på de 

positiva och negativa utsagorna innebär att efterlevanden till Lean-konceptet är stor. För mer 

utförlig resultatredovisning till avsnitt Slöseri hänvisas till bilaga 7 och 8. 

Tabell 7. Sammanställning positiva och negativa utsagor 

Slöseri byggnadsarbetare 
Antal 

utsagor 
 

Medelvärde 
 Medelvärde 

standardavvikelse  
Positiva utsagor 4 3,23 0,84 
Negativa utsagor 8 2,74 1,13 

 
Tabell 8. Sammanställning positiva och negativa utsagor 

Slöseri platschefer/arbetsledare 
Antal 

utsagor 
 

Medelvärde 
 Medelvärde 

standardavvikelse  
Positiva utsagor 6 3,43 0,90 
Negativa utsagor 7 2,59 0,93 
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I tabell 9 redovisas de totala respondenternas svar. Eftersom enkäterna till byggnadsarbetarna 

och platscheferna/arbetsledarna inte är lika utformade summeras enbart de frågor som är lika 

utformade. Totalt i enkäterna (under avsnitt Slöseri) är fyra positiva utsagor och sex negativa 

lika utformade till byggnadsarbetare och platschefer/arbetsledare. Medelvärdet och 

standardavvikelsen är relativt likt de värden som är presenterade i tabell 7 och 8. För mer 

utförlig resultatredovisning se bilaga 7.  

Tabell 9 Totala respondenternas svar av de frågor som är lika utformade. 

Slöseri  
Antal 
frågor Medelvärde

Medelvärde 
standardavvikelse 

Positiva utsagor 4 3,35 0,83 
Negativa utsagor 6 2,80 1,01 
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3.5 Ständiga förbättringar 

Ett systematiskt arbete för ständiga förbättringar är en viktig del inom Lean Production. 

Kaizen, är ett japanskt ord som innebär ett systematiskt arbete för ständiga förbättringar. För 

att arbete med ständiga förbättringar ska fungera måste personal utbildas, arbetsplatsen måste 

vara en plats där folk trivs och en atmosfär för samarbetsvilja och företagskultur måste 

skapas. För mer detaljerade information angående arbete med ständiga förbättringar hänvisas 

till avsnitt 2.2.5. 

I detta avsnitt är det enbart en negativ utsaga ställd till byggnadsarbetare och två till 

platschefer/arbetsledare. Se tabell 10 och 11. 

Den negativa utsagan till byggnadsarbetarna löd: Företaget som jag arbetar på är benäget att 

införskaffa den senaste tekniken. Medelvärdet på denna fråga blev 3,71 med en 

standardavvikelse på 1,11. Byggnadsarbetarnas svar på denna fråga visar att de inte efterlever 

Lean-konceptets grundidéer. Enligt Lean-konceptet ska företag inte införskaffa den senaste 

tekniken innan den är väl beprövad och att företag säkerställt att det ger önskvärda effekter. 

De två negativa utsagorna till platschefer/arbetsledare löd: 1) Berika företaget, ledningen 

och/eller aktieägarna är målet för företaget som jag arbetar på. 2) Företaget som jag arbetar på 

är benäget att införskaffa den senaste tekniken. Medelvärdet på dessa frågor blev 4,11 med en 

standardavvikelse på 0,69, vilket pekar på att Lean-konceptet inte efterlevs. 

Ett exempel på en positiv utsaga som ställdes till byggnadsarbetare och 

platschefer/arbetsledare är om de företag som de arbetar på har strategier för att åstadkomma 

kontinuerliga förbättringar. Byggnadsarbetarnas svar resulterade i ett medelvärde på 3,56 med 

en standardavvikelse på 1,01. För platscheferna/arbetsledarna blev medelvärdet 4,22 och 

standardavvikelsen 0,83.  

Medelvärdet från byggnadsarbetarna på de tio positiva utsagorna visar på efterlevnad av 

Lean-konceptet vilket även de 13 positiva utsagorna till platschefer/arbetsledare gör. 

Standaravvikelsen blev densamma för båda yrkeskategorierna (0,89). För mer utförlig 

resultatredovisning till avsnitt Ständiga förbättringar hänvisas till bilaga 5 och 6. 

Tabell 10. Sammanställning positiva och negativa utsagor. 
Ständiga förbättringar 
byggnadsarbetare 

Antal 
utsagor 

 
Medelvärde 

 Medelvärde 
standardavvikelse  

Positiva utsagor 10 3,78 0,89 
Negativa utsagor 1 3,71 1,11 
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Tabell 11. Sammanställning positiva och negativa utsagor. 
Ständiga förbättringar 
platschefer/arbetsledare 

Antal 
utsagor 

 
Medelvärde 

 Medelvärde 
standardavvikelse  

Positiva utsagor 13 3,96 0,89 
Negativa utsagor 2 4,11 0,69 
 

Tabell 12 redovisar de totala respondenternas svar. Till rubriken Ständiga förbättringar i 

enkäterna är tio positiva utsagor och en negativ utsaga lika formulerade till byggnadsarbetarna 

och platscheferna/arbetsledarna. De totala respondenternas medelvärde och standardavvikelse 

utgör ingen större skillnad till svaren från respektive yrkeskategori (tabell 10 och 11). I bilaga 

7 redovisas utförligare resultatredovisning till de totala respondenternas svar. 

Tabell 12. Totala respondenternas svar (av de frågor som är lika utformade). 

Ständiga förbättringar 
Antal 
frågor Medelvärde

Medelvärde 
standardavvikelse 

Positiva utsagor 10 3,94 0,88 
Negativa utsagor 1 4,00 0,89 
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3.6 Materialleveranser 

Just-in-time begreppet innebär att tillverkaren inte har stora lager utan att han förlitar sig på 

att leverantörerna kan leverera delar precis i tid för att sätta ihop dem. Traditionellt har 

amerikanska företag använt sig av vad som kallas ”just-in-case”, utifall att –systemet, med 

stora förråd och mellanlager som en garanti mot att produktionen inte kommer att avbrytas. 

Just-in-time begreppet innebär att exakt rätt antal produkter och delar som behövs i 

produktionen levereras vid exakt rätt tidpunkt. 

Både de positiva och negativa utsagorna visar på att både byggnadsarbetarna och 

platschefer/arbetsledare efterlever Lean-konceptet (se tabell 13 och 14). Standardavvikelsen 

på de negativa utsagorna är 1,27 vilket är den största under kategorin materialleveranser. 

Byggnadsarbetarna har ringat in svarsalternativ alltifrån ett till fem. 

En av de positiva utsagorna som ställdes till båda yrkeskategorierna var om beställt material 

levereras i bestämd tid. Medelvärdet på denna fråga blev 3,33 (standardavvikelse 0,87) för 

byggnadsarbetarna och 3,44 (standardavvikelse 0,88) för platscheferna. Exempel på negativ 

utsaga som ställdes till byggnadsarbetarna och platscheferna/arbetsledarna var om material 

beställs i större mängder än vad som behövs för tillfället. Byggnadsarbetarnas svar resulterade 

i ett medelvärde på 2,44 och en standardavvikelse på 0,53. Medelvärdet för 

platscheferna/arbetsledarna blev 2,44 och en standardavvikelse på 0,88. Detta svar betyder att 

inte håller med påstående i hög grad. Medelvärdet på denna utsaga blev därmed samma för 

byggnadsarbetarna och platscheferna/arbetsledarna. För mer utförlig resultatredovisning till 

avsnitt Materialleveranser hänvisas till bilaga 5 och 6. 

Tabell 13. Sammanställning positiva och negativa utsagor. 
Materialleveranser 
byggnadsarbetare 

Antal 
utsagor 

 
Medelvärde 

 Medelvärde 
standardavvikelse  

Positiva utsagor 8 3,83 0,85 
Negativa utsagor 3 2,96 0,77 

 
Tabell 14. Sammanställning positiva och negativa utsagor. 
Materialleveranser 
platschefer/arbetsledare 

Antal 
utsagor 

 
Medelvärde 

 Medelvärde 
standardavvikelse  

Positiva utsagor 7 3,60 0,95 
Negativa utsagor 4 2,67 1,27 

 

Tabell 15. Totala respondenternas svar (av de frågor som är lika utformade) 

Materialleveranser 
Antal 
frågor Medelvärde

Medelvärde 
standardavvikelse 

Positiva utsagor 6 3,81 0,89 
Negativa utsagor 3 2,87 1,02 
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I tabell 15 går det att utläsa att enkäterna innehöll sex positiva och tre negativa utsagor som är 

lika utformade till byggnadsarbetarna och platscheferna/arbetsledarna. Medelvärdet och 

standaravvikelsen som presenteras i tabell 14 representerar de totala respondenternas svar. Se 

bilaga 7 för ytterligare resultatredovisning. 
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3.7  Leverantörssamverkan 

Vid traditionell produktion har försäljnings- och inköpsavdelningen kontakt med kunder och 

leverantörer. Klagomål reklamationer, beställningar och modifieringar sköts via dessa 

avdelningar. Personal i produktionen har därmed bristfällig kontakt med kunder och 

leverantörer. Företag som tillämpar Lean production efterstävar att personalen i produktionen 

ska ha kontakt med kunder och leverantörer. Vissa japanska företag belönar sina leverantörer 

och distributörer. Belöningen grundar sig på deras upprättade policy och ledningssystem, 

kvalitetssäkring, kostnadsstyrning, leveranser, teknologisk utveckling, utbildning, säkerhet 

och miljökontroll. Företag som använder Lean production hjälper sina leverantörer att bli 

bättre. Om leverantörerna inte blir bättre kan företagen som köper varorna eller tjänsterna inte 

utvecklas i den utsträckning de eftersträvar.  

Byggnadsarbetarnas svar på de positiva utsagorna resulterade i ett medelvärde på 3,58 med en 

standaravvikelse på 0,94. Medelvärde på de negativa utsagorna blev 2,73 med 

standardavvikelse på 1,40. Se tabell 16. Enligt de positiva och negativa utsagorna efterlevs 

Lean-konceptet hos byggnadsarbetarna. Standardavvikelsen är särskilt stor (1,40) på de 

negativa utsagorna för byggnadsarbetarna. Detta innebär att respondenterna har svarat olika 

och det blir därmed svårt att dra korrekta slutsatser utifrån beräknat medelvärde. 

Byggnadsarbetare har svarat allt ifrån ett och fem på dessa frågor, se bilaga 6. 

Enligt de positiva utsagorna formulerade till platschefer/arbetsledare efterlevs 

leverantörssamverkan. Ett medelvärde på de negativa utsagorna på 3,02 motsäger svaret på de 

positiva utsagorna. 

En av de positiva utsagorna som ställdes till byggnadsarbetarna och platschefer/arbetsledare 

lyder: Genom att åstadkomma ett samarbete med några utvalda leverantörer kan produktionen 

bli effektivare. Medelvärdet blev 4,50 för byggnadsarbetarna och 3,56 för 

platscheferna/arbetsledarna.  

Exempel på en negativ utsaga som ställdes till båda yrkeskategorierna var om 

leveranssäkerheten är dålig. Med leveranssäkerhet menas att produkter levereras i rätt tid, 

kvantitet och är felfria. Medelvärdet för byggnadsarbetarna blev 3,13 med en 

standardavvikelse på 0,99 och för platschefer/arbetsledare 2,78 med standardavvikelse på 

0,97. Detta betyder att byggnadsarbetarna efterlever Lean-konceptet i denna fråga. För mer 

utförlig resultatredovisning till avsnitt Leverantörssamverkan hänvisas till bilaga 5 och 6. 
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Tabell 16. Sammanställning positiva och negativa utsagor 
Leverantörssamverkan 
byggnadsarbetare 

Antal 
utsagor 

 
Medelvärde 

 Medelvärde 
standardavvikelse  

Positiva utsagor 2 3,58 0,94 
Negativa utsagor 2 2,73 1,40 
 

Tabell 17. Sammanställning positiva och negativa utsagor. 
Leverantörssamverkan 
platschefer/arbetsledare 

Antal 
utsagor 

 
Medelvärde 

 Medelvärde 
standardavvikelse  

Positiva utsagor 5 3,23 1,18 
Negativa utsagor 5 3,02 0,85 
 

I tabell 18 är totala respondenternas svar samlade. Enbart en positiv utsaga är lika utformad 

för byggnadsarbetarna och platscheferna/arbetsledarna. Mer detaljerad information angående 

de totala respondenternas svar finns i bilaga 7. 

Tabell 18.. Totala respondenternas svar (av de frågor som är lika utformade). 

Leverantörssamverkan 
Antal 
frågor Medelvärde

Medelvärde 
standardavvikelse 

Positiva utsagor 1 4,00 0,94 
Negativa utsagor 2 2,47 1,19 
 

Enligt tabell 18 efterlever båda yrkeskategorierna Lean-konceptet med anseende på 

leverantörssamverkan. 
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3.8  Standardisering 

Standardiserat arbete är ett viktigt område inom Lean production. Ett standardiserat arbete 

innebär att arbetet sker enligt ett speciellt mönster vilket resulterar i att arbetarna snabbt kan 

se om något onormalt inträffar eller om produkten har någonting fel. Ett sådant arbetssätt 

leder till att kostnaderna stabiliseras och ökad kvalitet i arbetet. Standardiserat arbete behöver 

inte innebära monotont sysselsättning för byggnadsarbetarna.  

Byggnadsarbetare efterlever inte Lean-konceptets grundidé om standardiserat arbete. De 

framgår av svaren på de positiva och negativa utsagorna. Se tabell 19 och 20. Enbart en 

negativ utsaga ställdes till byggnadsarbetarna och den löd: Standardiserat arbete resulterar i 

monotont arbete för byggnadsarbetarna. Platschefer/arbetsledare fick samma negativa utsaga 

som byggnadsarbetarna som gav ett medelvärde på 3,50 vilket kan jämföras med 4,11 för 

byggnadsarbetarna. Båda yrkeskategorierna anser därmed att standardiserat arbete resulterar i 

monotont arbete. I enlighet med de fyra positiva utsagorna utformade till 

platschefer/arbetsledare efterlevs Lean-konceptet. 

En positiv utsaga som ställdes till båda yrkeskategorierna var om standardiserat arbete är 

nödvändigt för att kvalitén ska säkras och för att åstadkomma ständiga förbättringar. 

Medelvärdet blev 3,22 (standardavvikelse 0,67) för byggnadsarbetarna och 3,44 

(standardavvikelse 1,33) för platscheferna/arbetsledarna. Detta innebär att yrkeskategorierna 

anser att standardiserat arbete är nödvändigt för att kvalitén ska säkras. Dessutom innebär det 

att de sympatiserar med Lean-konceptet För mer utförlig resultatredovisning till avsnittet 

Standardisering hänvisas till bilaga 5 och 6. 

Tabell 19. Sammanställning positiva och negativa utsagor. 

Standardisering byggnadsarbetare
Antal 

utsagor 
 

Medelvärde 
 Medelvärde 

standardavvikelse  
Positiva utsagor 3 2,63 0,66 
Negativa utsagor 1 4,11 0,93 

 

Tabell 20. Sammanställning positiva och negativa utsagor 
Standardisering 
platschefer/arbetsledare 

Antal 
utsagor 

 
Medelvärde 

 Medelvärde 
standardavvikelse  

Positiva utsagor 4 3,47 0,93 
Negativa utsagor 1 3,50 0,76 
 

Totala respondenternas svar i avsnitt Standardisering, se tabell 21, ger ett medelvärde på 2,94 

och standardavvikelse på 0,91 för de positiva utsagorna och 3,82 med standardavvikelse 0,88 
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för de negativa. Tre positiva utsagor och en negativ med samma utformning ställdes till 

byggnadsarbetarna och platscheferna/arbetsledarna.  

Tabell 21. Totala respondenternas svar (av de frågor som är lika utformade). 

Standardisering 
Antal 
frågor Medelvärde

Medelvärde 
standardavvikelse 

Positiva utsagor 3 2,94 0,91 
Negativa utsagor 1 3,82 0,88 
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3.9  Värdeflöde 

Värdeflöde innebär alla aktiviteter från vara till produkt. Det gäller aktiviteter inom de 

kritiska faserna som problemlösning, hela skedet från order till leverans och den fysiska 

transformationsprocessen. Enligt Lean Productions idéer ska dessa faser beskrivas kritiskt ur 

värdeskapande synpunkt och med värdet för kunden ställt i centrum. 

Medelvärdet på de positiva utsagorna säger att byggnadsarbetare och platschefer/arbetsledare 

efterlever Lean-konceptets grundidé angående värdeflöde. Se tabell 22 och 23. 

En negativ utsaga gavs till byggnadsarbetare och plastchefer/arbetsledare. Utsagan är lika 

utformad till bägge yrkeskategorierna. Medelvärdet för byggnadsarbetarna blev 3,25 och 2,75 

för platschefer/arbetsledare. Detta innebär enligt den negativa utsagan att byggnadsarbetare 

inte efterlever Lean-konceptet med tanke på värdeflöde till skillnad från vad 

platschefer/arbetsledare gör. För mer utförlig resultatredovisning till avsnitt Värdeflöde 

hänvisas till bilaga 5 och 6. 

Tabell 22. Sammanställning av svaren för positiva och negativa utsagor 

Värdeflöde byggnadsarbetare 
Antal 

utsagor 
 

Medelvärde 
 Medelvärde 

standardavvikelse  
Positiva utsagor 2 3,37 1,09 
Negativa utsagor 1 3,25 1,49 
 
 
Tabell 23. Sammanställning av svaren för positiva och negativa utsagor. 
Värdeflöde 
platschefer/arbetsledare 

Antal 
utsagor Medelvärde

Medelvärde 
standardavvikelse 

Positiva utsagor 2 3,33 0,61 
Negativa utsagor 1 2,75 1,28 

 

Tabell 24. Totala respondenternas svar av de frågor som är lika utformade. 

Värdeflöde 
Antal 
frågor Medelvärde

Medelvärde 
standardavvikelse 

Positiva utsagor 2 3,35 0,86 
Negativa utsagor 1 3,00 1,37 
 

I tabell 24 redovisas totala respondenternas svar. Utsagorna till byggnadsarbetarna och 

platscheferna/arbetsledarna har samma utformning i avsnitt Värdeflöde. Mer utförlig 

resultatredovisning presenteras i bilaga 7. 
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3.10  Inställning till Lean Construction 

De tre sista frågorna i enkäterna är till för att undersöka företagens inställning till Lean 

Construction. Frågorna är inspirerade ifrån boken The Toyota Way. Här betonas att om svaret 

är nej på någon av frågorna blir företaget aldrig en lärande organisation eller ett excellent 

företag. Ett exempel är när ledningen vill eliminera slöseri bara för att resultatet ska se bra ut 

på kort tid. De tre sista frågorna i enkäterna löd: 

1. Ledningen på mitt företag känner sig skyldig att nå ett långsiktigt mål som går ut på 

att tillföra kunder och samhälle värde i stället för att bara nå kortsiktig lönsamhet. 

2. Det företag som jag arbetar på känner sig förpliktad att intressera de anställa och 

företagets partners i stället för att se dem som utbytbara resurser. 

3. Ledningens filosofi kommer att fortleva i stället för att ändras så snart en ny ledare 

tillsätts. 

Till avsnittet Inställning till Lean Construction formulerades enbart positiva utsagor till 

byggnadsarbetare och platschefer/arbetsledare. Se tabell 25 och 26. Utsagorna är lika 

utformade till båda yrkeskategorierna. Medelvärdet blev 3,75 för byggnadsarbetare och 3,70 

för platschefer/arbetsledare vilket innebär en positiv inställning till Lean-konceptet. 

Standardavvikelsen är större för byggnadsarbetarna jämfört med platschefer/arbetsledare, 1,29 

för byggnadsarbetarna och 0,72 för platschefer/arbetsledare. Detta visar på större spridning av 

svaren från platschefer/arbetsledare än byggnadsarbetare. 

Exempel på en positiv utsaga till detta avsnitt lyder: Ledningen på mitt företag känner sig 

skyldig att nå ett långsiktigt mål som går ut på att tillföra kunder och samhälle värde i stället 

för att bara nå kortsiktig lönsamhet. Byggnadsarbetarnas svar på denna fråga resulterade i ett 

medelvärde på 3,88 (med standardavvikelse på 1,13) och 3,78 (med standardavvikelse på 

0,44) för platschefer/arbetsledare. 

Tabell 25. Sammanställning av svaren för positiva och negativa utsagor 

Inställning byggnadsarbetare 
Antal 

utsagor Medelvärde
Medelvärde 

standardavvikelse 
Positiva utsagor 3 3,75 1,29 
Negativa utsagor 0 0 0 
 
Tabell 26. Sammanställning av svaren för positiva och negativa utsagor. 
Inställning 
platschefer/arbetsledare 

Antal 
utsagor Medelvärde

Medelvärde 
standardavvikelse 

Positiva utsagor 3 3,70 0,72 
Negativa utsagor 0 0 0 
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För mer utförlig resultatredovisning till avsnitt Inställning till Lean Construction hänvisas till 

bilaga 5 och 6. 

Tabell 27. Totala respondenternas svar (av de frågor som är lika utformade). 
Inställning till Lean 
Construction 

Antal 
frågor Medelvärde

Medelvärde 
standardavvikelse 

Positiva utsagor 3 3,73 1,00 
Negativa utsagor 0   

 
I enkäternas avsnitt som benämns med Inställning till Lean Construction är alla utsagor lika 

utformade till byggnadsarbetare och platschefer/arbetsledare. De totala respondenternas svar 

redovisas i tabell 27. För en mer detaljerad resultatredovisning hänvisas till bilaga 7. 
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4 Diskussion och slutsatser 

4.1 Inledning 

I detta kapitel diskuteras och dras slutsatser av litteraturstudien och enkätundersökningen. 

Detta görs för att uppnå examensarbetets syfte och besvara undersökningsfrågorna. 

Diskussionen och slutsatserna grundas från resultat från enkät- och litteraturstudien. 

Examensarbetets syfte kan delas upp i två delar, en teoretisk och en empirisk del. Den 

teoretiska delen baseras på en litteraturstudie med avsikt att få kunskap och förståelse om 

Lean konceptet samt att belysa grundläggande teorier inom detta område.  

Den empiriska delen utgörs av en enkätundersökning. Enkäten ska besvara i vilken 

utsträckning Lean Construction tillämpas i dagsläget. Platschefers, arbetsledares och 

yrkesarbetares inställning till Lean Constructions arbetssätt ska dessutom kartläggas. 

Dessutom ska undersökningen ge förslag till förbättringar i verksamheten för att få större 

inslag av Lean Construction till de berörda företagen, NCC, Peab och Skanska. Studiens 

undersökningsfrågor redovisas i rapporten avsnitt 1.3 Studiens undersökningsfrågor. 

4.2 Tillämpning, inställning och framtid med Lean Construction 

4.2.1 Slöseri 

För att de undersökta företagen ska kunna åstadkomma en resurssnål produktion måste bland 

annat materialspillet på arbetsplatserna minimeras. Enligt enkätundersökningen anser 

byggnadsarbetare och platschefer/arbetsledare att materialspill på byggarbetsplatsen kan 

minskas. Byggnadsarbetarna som medverkade i enkätundersökningen anser att materialspill 

kan minskas genom bättre planering från platschefer och arbetsledare. Denna kritik borde 

platscheferna och arbetsledarna ta till sig eftersom företagen har mycket att vinna genom 

bättre planering. 

Det finns pengar att spara genom att reducera materialspill. Stora mängder materialspill 

resulterar inte enbart i ökad materialåtgång. Materialspill måste sorteras i olika sopcontainrar 

som sedan fraktas till en återvinningsstation. Detta kostar naturligtvis pengar, både genom 

tippningsavgifter och genom ökad arbetsinsats av yrkesarbetare. Genom att minska spillet kan 

företagen använda detta som en konkurrensfördel. Till följd av mindre mängd spill kan 

företagen kalkylera med ett mindre åtgångstal, på till exempel gips, och därigenom få fler 

jobb och eventuellt ökat ekonomiskt resultat.  
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Det är svårt att minimera materialspill i byggbranschen när ackordsystem frekvent tillämpas. 

När byggnadsarbetarna exempelvis får betalt per kvadratmeter uppsatt vägg blir det svårt att 

få dem att minimera spill. Byggnadsarbetarna vill naturligtvis tjäna så mycket pengar som 

möjligt och i dagens ackordsystem är minimering av materialspill inte inkluderat. Ett 

ackordsystem med incitament att minska materialspillet skulle möjligen sänka 

byggkostnaderna. Ett alternativ är att avskaffa ackordsystemen och därmed få bättre kvalité på 

det utförda arbetet genom att byggnadsarbetarna inte känner samma stress med att arbeta 

snabbt. 

Enkätundersökningen visar att byggnadsarbetare och platschefer/arbetsledare inte tycker att 

arbetsstyrkan är för stor under skeden av projekten. Däremot visar undersökningen på att de 

båda yrkeskategorierna anser att arbetsstyrkan är för liten under vissa skeden av 

byggprojekten. Projekt med för liten arbetsstyrka är inte bra eftersom detta kan leda till 

ineffektivt arbete och utslitna byggnadsarbetare. För att eliminera dessa problem krävs 

noggrann planering av antalet projekt som är under byggnation och antalet yrkesarbetare som 

finns tillgängliga.  

NCC, Peab och Skanska borde tillämpa ett så kallat 5s-program som innebär fem slags 

åtgärder för att minimera slöseri som bidrar till misstag, defekter och skador på arbetsplatsen. 

Denna metod tillämpas i Japan. Mer detaljerad fakta om 5s-programet går att läsa under 

avsnitt 2.1.3. 

Yrkesarbetare som får vänta på att utföra sina arbetsuppgifter är slöseri. Byggnadsarbetarna 

och platscheferna/arbetsledarna som medverkade i enkätundersökningen anser inte att 

byggnadsarbetarna får vänta med att utföra sina arbetsuppgifter på grund av felaktig planering 

utförd av arbetsledare och platschefer. Detta visar på efterlevnad av Lean-konceptet.  

4.2.2 Materialleveranser 

De byggnadsarbetare och platschefer/arbetsledare som deltog i enkätundersökningen anser att 

material levereras i rätt mängd och tid. Dessutom visar undersökningen på att 

platschefer/arbetsledare anser att material beställs i större mängder än vad som behövs för 

tillfället, för att säkerställa att produktionen fungerar utan stopp. Enkätundersökningen visar 

att anledningen till detta inte är på grund av att leverantörssäkerheten är bristfällig. Vad kan 

anledningen då vara? Det måste bero på platschefernas och arbetsledarnas sätt att beställa 

material. Det måste finnas någon form av osäkerhet som gör att personerna beställer material i 

större mängder än vad som behövs för tillfället. Dessutom kan det bero på att platscheferna 
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och arbetsledarna har dålig kontroll på hur mycket material som finns på arbetsplatsen 

samtidigt som det finns en osäkerhet kring materialbehov.  

När platschefer och arbetsledare beställer material i större mängder än vad som behövs 

resulterar det i ökade kostnader på grund av att företaget måste ligga ute med pengar för varor 

som inte behövs för tillfället.  

Respondenterna av enkätundersökningen anser att material på byggarbetsplatsen är ivägen 

och måste därmed flyttas för att kunna utföra arbetet effektivt. Dessutom anser 

respondenterna att stora mängder material på byggarbetsplatsen resulterar i att arbetet tar 

längre tid. NCC, Peab och Skanska borde arbeta med att inte beställa material i större 

mängder än vad som behövs för tillfället, det vill säga Just-in-time. Det skulle resultera i 

mindre material på byggarbetsplatserna och därmed mindre material som är ivägen för 

verksamheten.  

4.2.3 Byggnadsarbetarnas arbetstid 

Som tidigare nämnts har Per-Erik Josephson och Lasse Saukoriipi utfört en studie där de 

följde byggnadsarbetare under 22 dagar. Studien visade bland annat att 45,4 procent av 

byggnadsarbetarnas arbetstid gick till förberedande arbete och 25 procent till indirekt arbete 

såsom hantering av material, utrustning och skyddsarbeten. Det här visar på att 

byggbranschen i detta avseende inte kan förknippas med resurssnål produktion.  

I en artikel i tidningen Byggchefen tas också detta ämne upp. Artikeln heter God logistik ger 

vinnare. I en artikel beskrivs företaget Bygglogistik AB. Detta företag sköter kontakterna med 

fabrik, transportörer och andra parter som är involverade i byggprocessen. Bygglogistik AB 

arbetar mellan 16.00 och 07.00. De förbereder alltså arbetet och lägger fram material som ska 

användas när snickarna kommer till jobbet på morgonen. I artikeln står det att NCC, Skanska 

och Peab är Bygglogistiks främsta kunder. Det kostar naturligtvis pengar att anlita 

Bygglogistik AB, men genom att anlita dem kan byggnadsarbetarna göra det som de är 

duktiga på och inte att söka material, verktyg och dylikt. Detta arbetssätt är inte beprövat på 

byggarbetsplatserna där enkätundersökningen utförts på. Bygglogistiks arbetssätt visar på ett 

nytänkande inom byggbranschen, som på sikt kan leda till en effektivare byggprocess. Genom 

att anlita Bygglogistik AB kan snickarna som tidigare benämnts arbeta med saker som de är 

duktiga på. Detta skulle resultera i att det indirekta arbetet (såsom hantering av material, 

utrustning och skyddsarbeten) skulle minskas. Trots att det indirekta arbetet minskar kan detta 



Diskussion och slutsatser 

68 

tvivelaktigt anses som resurssnål produktion eftersom människor måste arbeta under natten 

för att byggnadsarbetarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter effektivt.  

4.2.4 Samverkan med leverantörer 

Båda yrkeskategorierna som medverkade i enkätundersökningen anser att samarbete med 

några utvalda leverantörer resulterar i effektivare produktion. Enligt litteraturgenomgången 

spenderar företag som arbetar med resurssnål produktion mycket resurser åt att förbättra 

relationen till leverantörerna. Byggbranschen borde inte enbart fokusera på att hitta de 

billigaste leverantörerna. Detta poängteras i litteraturen, The Toyota Way. Platschefernas och 

arbetsledarnas svar i enkäten visar på att den billigaste leverantören får jobbet. Medelvärdet 

från respondenterna på denna positiva utsaga blev 4,00. Den billigaste leverantören blir 

snabbt avsevärt dyrare om kvaliteten och tiderna inte kan hållas. Genom att motivera 

leverantörerna att bli bättre kan båda parterna uppnå önskvärt resultat. Ökad motivation kan 

nås med hjälp av olika slags belöningar till leverantörerna som de får om de lyckas uppnå 

ställda krav och arbetar med kontinuerliga förbättringar.  

Platscheferna och arbetsledarna fick frågan om de belönar sina leverantörer. På denna fråga 

svarade enbart två tredjedelar. Anledningen till den låga svarsmängden kan bero på 

byggbranschens rykte om kartellbildning. Belöning till leverantörerna är inte fråga om någon 

kartellbildning utan en stimulans till ett bra utfört arbete. På frågan om belöning till våra 

leverantörer skulle förbättra vårt företags samverkan med leverantörerna erhölls sex svar från 

platschefer/arbetsledare. Svaren på denna fråga var alltifrån ett till fem med ett medelvärde på 

3,00. Detta visar på att åsikter angående belöningar variera kraftigt bland platschefer och 

arbetsledare samt att det är svårt att dra slutsatser. 

Båda yrkeskategorierna som medverkade i enkätundersökningen avser att ett samarbete med 

några utvalda leverantörer skulle effektivisera produktionen. Detta visar på efterlevnad enligt 

Lean-konceptet. 

Platscheferna och arbetsledarna som svarade på enkätundersökningen menar att 

inköpsavdelningen bestämmer vilka leverantörer som de ska arbete med. Dessutom är de 

villiga att bestämma vilka leverantörer och underentreprenörer som de ska arbeta med. Enligt 

Lean-konceptet ska personer i produktionen ha inflytande vid val av leverantörer och 

underentreprenörer eftersom de arbetar närmast varandra. 

Tre olika belöningsformer brukar beskrivas: 1. Individuella belöningar som tilldelas individer 

i en organisation på grund av individuella prestationer. 2. Gruppbelöningar tilldelas en grupp 
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medarbetare på grund av gemensam prestation. 3. Systembelöningar tillfaller alla medlemmar 

i organisationen. [7] Vid belöning av leverantörer (även byggnadsarbetare och 

underentreprenörer) bör gruppbelöningar eller systembelöningar användas. Individuella 

belöningar riskerar ett egoistiskt tänkande hos medarbetarna. Gruppbelöningar och 

systembelöningar resulterar i att gruppen eller medlemmarna i organisationen arbetar för ett 

gemensamt mål.  

4.2.5 Engagerad personal 

Merparten av byggnadsarbetarna och platscheferna/arbetsledarna som medverkade i 

enkätundersökningen känner sig engagerade i att förbättra företagets sätt att arbeta. Att 

engagera alla medarbetare på företaget bör vara en central del av företagsledarnas arbete 

enligt Lean-konceptet. 

För att få engagerad personal krävs möten. Möten inom byggbranschen måste vara effektiva 

och ha klara mål. Båda yrkeskategorierna som svarade på enkäterna tycker att möten inom 

byggbranschen är effektiva och har klara mål. Detta är givetvis bra och efterstävas dessutom 

av Lean-teorier. 

För att byggbranschen ska lyckas ännu bättre med detta måste arbetet starta på ledningsnivå. 

Ledningen måste först och främst vara positivt inställd till Lean Construction. Sedan måste 

ledningen se till att alla personer i företaget engageras. Om alla personer i företaget lyckas 

engageras utvecklas företaget genom kreativt tänkande hos medarbetarna. I enighet med 

boken, The Toyota Way, kan det kreativa tänkandet resultera i olika förbättringsåtgärder hos 

företagen. Under ett år kom medarbetarna på Toyota med 80 000 förändringsförslag av vilka 

99 procent genomfördes. Detta är resultatet av Toyotas sätt att engagera företagets 

medarbetare. 

4.2.6 Standardisering av byggnadsarbetares arbete 

Byggnadsarbetare och platschefer/arbetsledare anser att ett standardiserat arbete som innebär 

att arbetet sker enligt ett speciellt mönster, behövs för byggbranschens utveckling. 

Platschefernas och arbetsledarnas svar i enkäterna angående standardiserat arbete visar att de 

är mer övertygade till standardiserat arbete än byggnadsarbetarna.  

Samtidigt som båda yrkeskategorierna anser att ett standardiserat arbete behövs för 

byggbranschens utveckling anser de att detta arbetssätt resulterar i monotont arbete för 

byggnadsarbetarna. Ett standardiserat arbete får inte resultera i strikta standarder som gör 
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jobbet till en förnedrande rutin och människan till maskin. Enligt Toyotas produktionssystem 

(TPS) behövs standardiserat arbete för att ett företag ska kunna åstadkomma kontinuerliga 

förbättringar (Kaizen). 

För att få byggnadsarbetarna positivt inställda till standardiserat arbete bör personerna få nya 

arbetsuppgifter. På Toyota får yrkesarbetarna medverka för att utforma nya standarder och 

förbättra dem som redan finns. Detta skulle även vara tillämpbart inom byggbranschen. 

Samtidigt som ett standardiserat arbetet behövs för att skapa kontinuerliga förbättringar finns 

risk att byggnadsarbetarna arbetar ineffektivt om de inte trivs med detta arbetssätt. 

4.2.7 Strategier för kontinuerliga förbättringar 

Enligt enkätundersökning anser både byggnadsarbetarna och platscheferna/arbetsledarna att 

deras företag har strategier för att åstadkomma kontinuerliga förbättringar. Dessutom vet 

respektive yrkeskategori vad företaget har för strategier för att frambringa dessa förbättringar. 

Platscheferna och arbetsledarna hjälper byggnadsarbetarna att utveckla idéer för att lösa 

problem som dyker upp. Byggnadsarbetarna har samma åsikt som 

platscheferna/arbetsledarna. 

Platscheferna och arbetsledarna som medverkade i enkätundersökningen anser att företaget 

som de arbetar på erbjuder dem utbildning för att öka kompetensen inom deras 

arbetsuppgifter. Detta eftersträvas enligt Lean-konceptet för att kunna uppnå kontinuerliga 

förbättringar. Byggnadsarbetarna tycker inte att de blir erbjudna utbildning av det företag som 

de arbetar på. Platschefer/arbetsledare är i behov av fler utbildningar än byggnadsarbetare, 

men som tidigare nämnts i litteraturstudien ska även produktionspersonal erbjudas utbildning 

enligt Lean-konceptet. 

Medverkande platschefer och arbetsledare i enkätundersökningen anser att de företag som de 

tjänstgör på arbetar efter att inge fel ska förekomma under projektens pågående eller efter 

slutbesiktning.  

Enligt fakta som tas upp i rapportens litteraturstudie angående Lean-konceptet, är det viktigt 

att företagen har strategier för kontinuerliga förbättringar samt att företagets personal känner 

till dem. Enligt Leif Andberg och Bengt Eliasson som har skrivit boken, Marknadsplanen –

Praktisk handledning för marknadsplanerna, bör strategier uttryckas kort och koncist men 

ändå inte så kortfattat att missförstånd kan uppstå om innebörden. [2]  
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4.2.8 Inställning till Lean-konceptet 

De tre sista frågorna i enkäterna var samma till byggnadsarbetarna och 

platscheferna/arbetsledarna. Frågorna löd: 

1. Ledningen på mitt företag känner sig skyldig att nå ett långsiktigt mål som går ut på 
att tillföra kunder och samhälle värde i stället för att bara nå kortsiktig lönsamhet.         

 
2. Det företag som jag arbetar på känner sig förpliktad att intressera de anställa och 

företagets partners i stället för att se dem som utbytbara resurser.  
 

3. Ledningens filosofi kommer att fortleva i stället för att ändras så snart en ny ledare 
tillsätts.  

 

Dessa tre frågor är, enligt boken The Toyota Way, viktiga att ställa till anställda på företag. 

Ett lågt medelvärde (mindre än 3,00) på dessa tre positiva utsagor blir företaget aldrig en 

lärande organisation eller ett excellent företag. Då vill ledningen enbart eliminera slöseri för 

ett kortsiktigt positivt resultat. Byggnadsarbetarnas och platschefernas/arbetsledarnas svar på 

dessa frågor resulterade i ett medelvärde över 3,0. Medelvärdet från respondenternas svar 

visar alltså på att NCC, Skanska och Peab kan bli en lärande organisation. 

4.2.9 Jämna ut arbetsbelastningen 

Inställning till Lean Constructions produktionsfilosofi är relativt lika för byggnadsarbetare 

och platschefer/arbetsledare. 

Ett exempel på en negativ utsaga där svaren skiljer sig mellan dessa två yrkeskategorier är om 

byggnadsarbetare blir uppsagda vid tillfällig minskad sysselsättning. Medelvärdet för 

byggnadsarbetarna blev 3,44, med standardavvikelse på 1,42 och för platschefer/arbetsledare 

2,50, med standardavvikelse på 1,41. Byggnadsarbetarnas medelvärde på denna utsaga visar 

på att denna yrkeskategori anser att de blir uppsagda vid tillfälligt minskad sysselsättning. 

Platschefernas/arbetsledarnas medelvärde på samma utsaga pekar på att byggnadsarbetarna 

inte blir uppsagda vid tillfälligt minskad sysselsättning. Denna skillnad i medelvärde hos 

yrkeskategorierna visar på något slags missnöje bland byggnadsarbetarna.  

Om byggnadsarbetarna enbart betraktas som utbytbara resurser har företagsledningen 

misslyckats med att utveckla medarbetare som känner sig engagerade i företagets framtid och 

utveckling. Ledningen på Toyota skulle aldrig avskeda personal när orderingången tillfälligt 

minskar. Avskeda byggnadsarbetare när produktionen tillfälligt minskar är i och för sig ett 

sätt att spara pengar på, men blir ohållbart i längden på grund av den negativa stämning som 
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det blir i företaget. Företag som avskedar medarbetare vid minskad sysselsättning visar på 

kortsiktigt tänkande i organisationen. Istället för att avskeda folk vid minskad sysselsättning 

borde företagen anställa. När sysselsättningen är låg har företagen tid att utbilda och lära upp 

den nya personalen. Genom detta kommer företagen vara rustad för högkonjunktur och ökad 

orderingång.  

Företagen måste dessutom jämna ut arbetsbelastningen. Kunders efterfrågan kan variera 

mycket eftersom denna inte är förutsägbar. Genom att enbart tillverka efter order blir 

personalen periodvis överbelastade och ibland sysslolösa. Jämna ut arbetsbelastningen inom 

den traditionella byggbranschen är mer komplicerat än i tillverkningsindustrin. Oavsett vilken 

bransch som arbetsbelastningen ska jämnas ut i så krävs prognoser med högsta möjliga 

precision. När Toyota tillverkar sina bilar ser de inte på det verkliga inflödet av kundorder. I 

stället tar de alla order under en period och fördelar dem så att samma volym och produktmix 

produceras varje dag. För att byggföretag ska kunna jämna ut arbetsbelastningen enligt 

Toyotas modell krävs ett mer industrialiserat byggande. 

4.2.10 Industrialisering 

För att entreprenadföretag ska kunna tillämpa alla delar ifrån Lean-konceptet krävs ett 

industriellt byggande eller ett byggande med hög förtillverkningsgard. Anledning till detta är 

att Lean Construction tillämpas bäst i en processorienterad tillvekning där tillverkningen är 

mer standardiserad och därmed görs i ett speciellt mönster. Lean Construction är som tidigare 

nämnts en tillämpning av Lean Production inom byggbranschen.  

De tre företagen, NCC, Peab och Skanska, arbetar med industrialiserat byggande av hus. 

Detta visar också på en förändring inom byggbranschen. Någonting måste göras för att sänka 

byggkostnader. Peab har en fabrik i Katrineholm där det produceras betongelement i tvåskift 

sedan 2003 [23]. NCC Komplett är NCCs industriella byggande i Hallstahammar som 

invigdes 2005 [24]. Vid industriellt byggande behövs inte byggnadsarbetare utan arbetarna 

kan vara vanliga industriarbetare. På grund av detta kan byggbranschen kompensera bristen 

av utbildade byggnadsarbetare. 

Vissa områden av Lean-konceptet är svårt att implementera vid traditionellt byggande i form 

av platsbyggande. Standardiserat arbete är ett exempel. Med anledning av detta borde NCC, 

Peab och Skanska öka antalet industriellt byggda projekt. Förutsatt att ledningen är villig att 

satsa och tror på Lean Construction produktionsfilosofi. 
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4.3 Förslag till förbättringar av enkätstudien 

För att öka trovärdigheten i examensarbetet borde enkätstudien ha riktat sig till fler 

respondenter. Alla respondenterna arbetar i Norrbotten och därmed speglar studien enbart 

detta län.  

Enkäterna borde möjligtvis ha bestått av färre frågor. När enkäterna lämnades till 

respondenterna upplevdes en negativ inställning till antalet frågor. Vissa byggnadsarbetare 

och platscheferna/arbetsledare ansåg att enkäterna hade för många frågor. Om enkäterna 

bestått av färre frågor är det tänkbart att respondenterna hade svarat med större eftertanke. 

Nackdelen med färre frågor är att studien inte får svar på det som önskas. 

Om enkäterna hade varit formulerade med lika många positiva som negativa utsagor hade det 

blivit lättare att analysera materialet. 

4.4 Fortsatta studier 

Det finns många intressanta områden inom Lean Construction som kan studeras mer 

ingående. Här ges några exempel på områden: 

• Denna studie har visat att det finns möjligheter för denna produktionsfilosofi inom den 

studerade branschen. För att kunna implementera en ny produktionsfilosofi måste 

företagsledningen vara positivt inställda till förändringen. En kommande studie kan 

ha fokus på att identifiera inställning och kunskap till Lean Construction bland 

byggbranschens företagsledare. 

• Denna studie poängterar att företag som vill införa Lean-konceptet inte enbart kan ta 

efter företag som redan implementerat filosofin. En kommande studie kan undersöka 

hur företag med positiv inställning till Lean Construction kan implementera 

ledningsfilosofin i organisationen. 

• Utvärdering av formerna för hur olika samverkansformer vid tillämpning av Lean 

Construction kan fungera. 
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Bilaga 1 Enkät platschefer/arbetsledare 
Detta är den slutgiltiga enkäten som skickats ut till de utvalda platschefer och arbetsledare. 

Enkäten består av 60 olika frågor. 

Följande enkät innehåller fler frågor än den första enkäten (se bilaga 4) som en arbetsledare 

fick möjlighet att besvara och kommentera. Ett fåtal frågor ät borttagna.  

Den utvalde arbetsledaren ansåg att frågorna i enkäten var lätta att förstå. Kompletterande 

frågor till denna enkät har därför samma struktur som föregående enkät. 

För att utskilja vilka utsagor som är positiva respektive negativa hänvisas till bilaga 5.  
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Enkätundersökning (platschefer och arbetsledare) 
Denna enkätundersökning är en del av ett (civilingenjör-) examensarbete vid Luleå Tekniska 

Universitet. Syftet med undersökningen är att kartlägga platschefer, arbetsledare och 

byggnadsarbetares inställning och kunskap om Lean Construction. Lean Construction är en 

ledningsfilosofi med grund från den japanska bilindustrin. Undersökningen kommer att ske på 

tre byggnadsföretag (NCC, Peab och Skanska). Förslag till förbättringar genom tillämpning 

av Lean Construction kommer att ges till dessa tre företag. 

Du är en av de 9 valda platschefer/arbetsledare som får möjlighet att besvara enkäten. Dina 

svar är mycket värdefulla för att undersökningen ska kunna genomföras på ett bra sätt. 

Enkäten är anonym, det vill säga att ingen vet vad du har svarat. Jag tackar redan på förhand 

för ditt bidrag.  

Peter Olsson 

 

Information för ifyllnad av enkät. 
 

• Ringa in den siffra i den femgradiga skalan som stämmer bäst överens med din 

åsikt.  

• En etta betyder att påståendet inte alls stämmer och en femma att påståendet 

stämmer mycket bra.  

• Om det finns någon fråga som du inte vill ta ställning så hoppa över frågan. 

 

Slöseri 
 

1. Materialspill på arbetsplatsen kan minskas. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

2. Det förekommer ”överarbete” det vill säga att vårt företag utför mer arbete än kundens 
krav uttryckta i avtalen. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
3. Materialspill kan minskas genom planering från arbetsledare och  

platschefer [ 1  2  3  4  5 ]. 
 

4. Arbete får göras om på grund av fel utfört arbete. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

5. Det förekommer att arbetsstyrkan är för stor under skeden av projekten. [1  2  3 4 5]  
 

6. Det förekommer att arbetsstyrkan är för liten under skeden av projekten. [1  2  3  4  5 ] 
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7. Det förekommer att levererat material är fel. Exempel på fel kan vara försenad 

leverans, utebliven leverans, defekta produkter och felaktig levererad               
vara. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

8. Yrkesarbetarna får vänta med att utföra arbetsuppgifter på grund av felaktig planering 
utförd av arbetsledare och platschefer. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
9. Platschefer och arbetsledare skulle kunna förändra sin byggplanering och därmed 

effektivisera produktionen.  [ 1  2  3  4  5 ] 
 
10. Genom planering av den hyrda maskintiden kan maskinkostnaderna      

reduceras. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

11. Byggnadsarbetarna blir uppsagda vid tillfällig minskad sysselsättning (arbete).             
[ 1  2  3  4  5] 

 
12. Möten inom byggbranschen är effektiva och har klara mål. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
13. Möten startar vid angiven tidpunkt och slutar i utsatt tid. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
 

Ständiga förbättringar (Kaizen) 
 

1. Jag känner mig engagerad i att förbättra företagets sätt att arbeta. [ 1  2  3  4  5 ] 

2. Jag känner till vad företaget har för strategier för att åstadkomma kontinuerliga 
förbättringar. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
3. Det företag som jag arbetar på har strategier för att åstadkomma kontinuerliga 

förbättringar. [ 1  2  3  4  5 ] 
    

4. Vi i arbetslaget arbetar på ett systematiskt sätt för att bli konkurrenskraftigare.             
[ 1  2  3  4  5 ] 

 
5. Jag blir erbjuden utbildning av företaget för att öka min kompetens inom mina 

arbetsuppgifter. [ 1  2  3  4  5 ] 
 
6. Jag hjälper yrkesarbetarna att utveckla idéer för att lösa problem som              

dyker upp. [ 1  2  3  4  5 ]  
 
7. Genom ett strukturerat arbetssätt för ständiga förbättringar kan vi bli 

konkurrenskraftigare hos beställare. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

8. Genom ett standardiserat arbete (vilket innebär att arbetet sker enligt ett speciellt 
mönster) kan byggnadsarbetarna snabbt se om någonting onormalt                                  
inträffar. [ 1  2  3  4  5 ]  

 



Bilaga 1 

4 

9. En platschef ägnar cirka 50 % av sin arbetstid åt att produktionen ska             
effektiviseras. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
10. Mål som vi arbetar efter är att inga fel ska förekomma (noll fel) under projektets tid 

och efter slutbesiktning. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

11. Det företag som jag arbetar på känner kvalitetskrav från beställare/kunden.                   
[ 1  2  3  4  5 ] 

 
12. En nöjd kund är viktigt för nästkommande arbeten. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
13. Arbete med kontinuerliga förbättringar är viktiga för byggbranschens utveckling.         

[ 1  2  3  4  5 ] 
 

14. Berika företaget, ledningen och/eller aktieägarna är målet för företaget som jag arbetar 
på. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
15. Företaget som jag arbetar på är benäget att införskaffa den senaste tekniken.                 

[ 1  2  3  4  5] 
 

Materialleveranser (Just-in-time) 
 

1. Beställt material levereras i bestämd tid. [ 1  2  3  4  5 ] 

2. Material leverans i rätt mängd. [ 1  2  3  4  5 ] 

3. Material beställs i större mänger än vad som behövs för tillfället. [ 1  2  3  4  5 ] 

4. Material beställs i större mänger än vad som behövs för tillfället, för att säkerställa att 
produktionen fungerar utan stop. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
5. Material beställs i större mänger än vad som behövs för tillfället på grund av att 

leverantörernas leveranssäkerhet inte är tillförlitlig. [ 1  2  3  4  5 ] 
 
6. Stora mängder material på arbetsplatsen gör att arbetet tar längre tid. [ 1  2  3  4  5 ] 

7. Material på byggarbetsplatsen är ivägen och måste därmed flyttas för att kunna utföra 
arbetet effektivt. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
8. Om beställt material kommer i rätt tid och mängd kan produktionen ske      

effektivare. [ 1  2  3  4  5 ] 
 
9. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen krävs högre krav på 

leverantörerna än i dagsläget. [ 1 2  3  4  5 ] 
 
10. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen krävs högre krav på 

arbetsledarna/platscheferna än i dagsläget. [ 1 2  3  4  5 ] 
 

11. Vårt företag borde arbeta med att minimera alla lager. [ 1 2  3  4  5 ]  
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Leverantörssamverkan 
 

1. Inköpsavdelningen bestämmer vilka leverantörer vi ska arbeta med. [ 1  2  3  4  5 ] 

2. Arbetsledare, platschefer och byggnadsarbetare har inte direktkontakt med kunder och                     
leverantörer. [ 1  2  3  4  5 ]  

 
3. Genom att åstadkomma ett samarbete med några utvalda leverantörer skulle 

produktionen bli effektivare. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

4. Leveranssäkerheten är bristfällig (med leveranssäkerhet menas att produkter levereras 
i rätt tid, kvantitet och är felfria). [ 1  2  3  4  5 ] 

 
5. Personer som arbetar i produktionen har inget inflytande vid val av leverantörer och 

underentreprenörer. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

6. Jag vill bestämma vilka leverantörer och underentreprenörer vi ska arbeta med under 
olika byggnadsprojekt. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
7. Våra inköpare arbetar kontinuerligt med att förbättra relationerna till leverantörerna.    

[ 1  2  3  4  5 ] 
 

8. Vårt företag belönar våra leverantörer. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

9. Belöning till våra leverantörer skulle förbättra vårt företags samverkan med 
leverantörerna. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
10. Pris avgör val av leverantör. [ 1  2  3  4  5 ] 

 

Standardisering 
 
1. Projekt med hög prefabilisering resulterar i kortare byggtid än vid platsbyggande.        

[ 1  2  3  4  5 ]  
 

2. Ett standardiserat arbete (vilket innebär att arbetet sker enligt ett speciellt mönster) 
behövs för byggbranschens utveckling. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
3. Standardiserat arbete resulterar i monotont arbete för byggnadsarbetarna.[ 1  2  3  4. 5] 

 
4. Antalet platsbyggda projekt bör minskas. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
5. Standardiserat arbete är nödvändigt för att kvalitén ska säkras och för att åstadkomma 

ständiga förbättringar. [ 1  2  3  4  5 ] 
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Värdeflöde 
 

1. Det företag som jag arbetar på anser på förhand vad som är bäst för kunden och styrs 
därmed inte i första hand med utgångspunkt från specifika kundkrav. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

2. Genom att ingående beskriva värdeflödet (hela skedet från order till leverans) kan icke 
värdehöjande aktiviteter minimeras, det vill säga ta bort de arbetsmoment som inte ger 
någon mervärde för kunden. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
3. Ledarna på det företag som jag arbetar på vet hur arbetet går till i produktionen.           

[ 1  2  3  4  5 ] 
 

Inställning 
 

1. Ledningen på mitt företag känner sig skyldig att nå ett långsiktigt mål som går ut på 
att tillföra kunder och samhälle värde i stället för att bara nå kortsiktig lönsamhet.        
[ 1  2  3  4  5 ] 

 
2. Det företag som jag arbetar på känner sig förpliktad att intressera de anställa och 

företagets partners i stället för att se dem som utbytbara resurser. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

3. Ledningens filosofi kommer att fortleva i stället för att ändras så snart en ny ledare 
tillsätts. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
 

 
Tackar för visat intresse! 
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Bilaga 2 Enkät byggnadsarbetare 
Detta är den slutgiltiga enkäten som skickas ut till de utvalda byggnadsarbetarna. Totalt består 

enkäten av 48 frågor. 

Följande enkät innehåller fler frågor än den första enkäten (se bilaga 4) som en 

byggnadsarbetare fick möjlighet att besvara och kommentera. Några frågor är borttagna. 

Den utvalde byggnadsarbetaren ansåg att frågorna i enkäten var lätta att förstå. 

Kompletterande frågor till denna enkät har därför samma struktur som föregående enkät.  

För att utskilja vilka utsagor som är positiv respektive negativa hänvisas till bilaga 6. 
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Enkätundersökning (byggnadsarbetare) 
 
Denna enkätundersökning är en del av ett (civilingenjör-) examensarbete vid Luleå Tekniska 

Universitet. Syftet med undersökningen är att kartlägga platschefers, arbetsledares och 

byggnadsarbetares inställning och kunskap om Lean Construction. Lean Construction är en 

ledningsfilosofi med grund från den japanska bilindustrin. Undersökningen kommer att ske på 

tre byggnadsföretag (NCC, Peab och Skanska). Förslag till förbättringar genom tillämpning 

av Lean Construction kommer att ges till dessa tre företag.   

Du är en av de 9 valda byggnadsarbetarna som får möjlighet att besvara enkäten. Dina svar är 

mycket värdefulla för att undersökningen ska kunna genomföras på ett bra sätt. Enkäten är 

anonym, det vill säga att ingen vet vad du har svarat.  

Jag tackar redan på förhand för ditt bidrag. 

Peter Olsson 

 

Information för ifyllnad av enkät 
 

• Ringa in den siffra i den femgradiga skalan som stämmer bäst överens med din 

åsikt.  

• Ett betyder att påståendet inte alls stämmer och en femma att påståendet 

stämmer mycket bra.  

• Om det finns någon fråga som du inte vill ta ställning till så hoppa över frågan.    

 

Slöseri 
 

1. Materialspill på arbetsplatsen kan minskas. [ 1  2  3  4  5 ]  
 
2. Överarbete sker, det vill säga man utföra mer arbete än kundens krav uttryckta i 

avtalen. [ 1  2  3  4  5 ]  
 

3. Arbete utförs i fel ordning någon gång varje vecka. [ 1  2  3  4  5 ]  
 
4. Arbete får göras om varje vecka på grund av fel utfört arbete. [ 1  2  3  4  5 ] 

5. Det förekommer att arbetsstyrkan är för stor under skeden av byggprojekten.                
[ 1  2  3  4  5 ] 

 
6. Det förekommer att arbetsstyrkan är för liten under skeden av byggprojekten.             

[1  2  3  4  5 ] 
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7. Det förekommer att levererat material är fel. Exempel på fel kan vara försenad 

leverans, utebliven leverans, defekta produkter och felaktig levererad                 
vara. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
8. Jag får vänta med att utföra avsett arbete på grund av bristfällig byggplanering utförd 

arbetsledare och/eller platschef. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

9. Vid bättre planering utförd av platschef/arbetsledare kan produktionen    
effektiviseras. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
10. Byggnadsarbetare blir uppsagda vid tillfälligt minskad sysselsättning (arbete).              

[ 1  2  3  4  5] 
 

11. Möten inom byggbranschen är effektiva och har klara mål. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

12. Möten startar vid angiven tidpunkt och slutar i utsatt tid. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

Ständiga förbättringar (Kaizen) 
 

1. Jag känner mig engagerad i att förbättra företagets sätt att arbeta. [ 1  2  3  4  5 ] 

2. Jag känner till vad företaget har för strategier för att åstadkomma kontinuerliga 
förbättringar. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
3. Det företag som jag arbetar på har strategier för att åstadkomma kontinuerliga 

förbättringar. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

4. Vi i arbetslaget arbetar på ett systematiskt sätt för att bli bättre                  
yrkesarbetare. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
5. Jag blir erbjuden utbildning av företaget för att kunna utföra nya arbetsmoment eller 

använda bättre arbetssätt i mina vanliga arbetsmoment. [ 1  2  3  4  5 ] 
 
6. Min chef hjälper mig att utveckla idéer för att lösa problem som             

dyker upp. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

7. Mål som vi arbetar efter är att inga fel ska förekomma (noll fel) under projektets tid 
och efter slutbesiktning. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
8. Det företag som jag arbetar på känner kvalitetskrav från beställare/kunden.                   

[ 1  2  3  4  5 ] 
 

9. En nöjd kund är viktigt för nästkommande arbeten. . [ 1  2  3  4  5 ] 
 

10. Arbete med kontinuerliga förbättringar är viktigt för byggbranschens utveckling.         
[ 1  2  3  4  5 ] 
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11. Företaget som jag arbetar på är benäget att införskaffa den senaste tekniken.                 
[ 1  2  3  4  5] 

 

Materialleveranser (Just-in-time) 
 

1. Beställt material levereras i bestämd tid. [ 1  2  3  4  5 ] 

2. Material leverans i rätt mängd. [ 1  2  3  4  5 ] 

3. Material beställs i större mängder än vad som behövs för tillfället. [ 1  2  3  4  5 ] 

4. Material beställs i större mänger än vad som behövs för tillfället, för att säkerställa att 
produktionen fungerar utan stop. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
5. Stora mängder material på arbetsplatsen gör att arbetet tar längre tid. [ 1  2  3  4  5 ] 

6. Material på byggarbetsplatsen är ivägen och måste därmed flyttas för att arbetet ska 
kunna utföras effektivt. [ 1  2  3  4  5 ]  

 
7. När beställt material kommer i rätt tid och mängd blir produktionen      

effektivare. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

8. Planering av materialleveranserna resulterar i effektiv produktion. [ 1 2  3  4  5 ] 
 

9. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen krävs högre krav på 
leverantörerna än i dagsläget. [ 1 2  3  4  5 ] 

 
10. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen krävs högre krav på 

arbetsledarna/platscheferna än i dagsläget. [ 1 2  3  4  5 ] 
 

11. Vårt företag borde arbeta med att minimera alla lager. [ 1 2  3  4  5 ]  
 

 

Leverantörssamverkan 
 

1. Arbetsledare, platschefer och byggnadsarbetare på vårt företag har inte direktkontakt 
med kunder och leverantörer. [ 1  2  3  4  5 ]  

 
2. Genom att åstadkomma ett samarbete med några utvalda leverantörer kan 

produktionen bli effektivare. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

3. Leveranssäkerheten är dålig (med leveranssäkerhet menas att produkter levereras i rätt 
tid, kvantitet och är felfria). [ 1  2  3  4  5 ] 

 
4. Jag vill tillsammans med platschefen bestämma vilka leverantörer och 

underentreprenörer vi ska arbeta med under olika byggnadsprojekt. [ 1  2  3  4  5 ] 
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Standardisering 
 

1. Ett standardiserat arbete (vilket innebär att arbetet sker enligt ett speciellt mönster) 
behövs för byggbranschens utveckling. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
2. Standardiserat arbete resulterar i monotont arbete för byggnadsarbetarna. [1  2  3  4  5] 

 
3. Antalet platsbyggda projekt bör minskas. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
4. Standardiserat arbete är nödvändigt för att kvalitén ska säkras och för att åstadkomma 

ständiga förbättringar. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

Värdeflöde 
 

1. Det företag som jag arbetar på anser sig på förhand veta vad som är bäst för kunden 
och styrs därmed inte i första hand från specifika kundkrav. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

2. Genom att ingående beskriva värdeflödet (hela skedet från order till leverans) kan icke 
värdehöjande aktiviteter minimeras, det vill säga ta bort de arbetsmoment som inte ger 
någon mervärde för kunden. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
3. Ledarna på det företag som jag arbetar på vet hur arbetet går till i produktionen.           

[ 1  2  3  4  5 ] 
 

Inställning 
 

1. Ledningen på mitt företag känner sig skyldig att nå ett långsiktigt mål som går ut på 
att tillföra kunder och samhälle värde i stället för att bara nå kortsiktig lönsamhet.        
[ 1  2  3  4  5 ] 

 
2. Det företag som jag arbetar på känner sig förpliktad att intressera de anställa och 

företagets partners i stället för att se dem som utbytbara resurser. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

3. Ledningens filosofi kommer att fortleva i stället för att ändras så snart en ny ledare 
tillsätts. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
 

Tackar för visat intresse! 
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Bilaga 3 Test av enkät till platschef/arbetsledare 
Denna bilaga består av enkäten som en utvald arbetsledare fick fylla i och ge kommentarer 

till. Det visades sig att frågorna i enkäten var lätt att förstå. Trots detta konstruerades denna 

enkät om till viss del. Grundkonstruktionen är densamma, men frågor har lagts till och tagits 

bort. Slutgiltig utformning framgår av bilaga 1.  
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Enkätundersökning (platschefer och arbetsledare) 
Denna enkätundersökning är en del av ett (civilingenjör-) examensarbete vid Luleå Tekniska 

Universitet. Syftet med undersökningen är att kartlägga platschefer, arbetsledare och 

byggnadsarbetares inställning och kunskap om Lean Construction. Lean Construction är en 

ledningsfilosofi med grund från den japanska bilindustrin. Undersökningen kommer att ske på 

tre byggnadsföretag (NCC, Peab och Skanska). Förslag till förbättringar genom tillämpning 

av Lean Construction kommer att ges till dessa tre företag. 

Du är en av de 15 valda platschefer/arbetsledare som får möjlighet att besvara enkäten. Dina 

svar är mycket värdefulla för att undersökningen ska kunna genomföras på ett bra sätt. 

Jag tackar redan på förhand för ditt bidrag. 

Peter Olsson 

Information för ifyllnad av enkät. 
• Fyll i dina personuppgifter.  
• Ringa in den siffra i den femgradiga skalan som stämmer bäst överens med din åsikt.  
• En etta betyder att påståendet inte alls stämmer och en femma att påståendet stämmer 

mycket bra.  
• Om det finns någon fråga som du inte vill ta ställning så hoppa över frågan. 
• Om ditt svar inte ryms i detta formulär kan du skriva på ett separat blad eller enkätens 

baksida. 
 

Personuppgifter 
Arbetsgivare:___________________________________________ 
 
Antal år inom byggbranschen:______________________________ 

 

Slöseri 
1. a) Materialspill på arbetsplatsen kan minskas. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
b) I så fall på viket sätt:-
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2. Det förekommer ”Överarbete” genom att vårt företag utför mer arbete än kundens 
krav uttryckta i avtalen. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
3. a) Materialspill kan minskas genom planering från arbetsledare och  

platschefer [ 1  2  3  4  5 ]. 
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b) I så fall på viket sätt:-
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
4. Arbete får göras om på grund av fel utfört arbete. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
5. a) Det förekommer att arbetsstyrkan är för stor under skeden av projekten. [1  2  3 4 5]  

 
b) Hur kan detta i så fall åtgärdas? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
6. Det förekommer att arbetsstyrkan är för liten under skeden av projekten. [1  2  3  4  5 ] 

 
7. a) Det förekommer att levererat material är fel. Exempel på fel kan vara försenad 

leverans, utebliven leverans, defekta produkter och felaktig levererad               
vara. [ 1  2  3  4  5 ] 
 
b) Vad är orsaken till detta i så fall: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

8. Yrkesarbetarna får vänta på att utföra arbetsuppgifter på grund av felaktig planering 
utförd av arbetsledare och platschefer. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
9. Platschefer och arbetsledare skulle kunna förändra sin planering och därmed 

effektivisera produktionen  [ 1  2  3  4  5 ] 
 
10. Genom planering av den hyrda maskintiden kan maskinkostnaderna      

reduceras. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

 

Ständiga förbättringar (Kazien) 
1. Jag känner mig engagerad i att förbättra företagets sätt att arbeta. [ 1  2  3  4  5 ] 

2. Vi i arbetslaget arbetar på ett systematiskt sätt för att bli konkurrenskraftigare.             
[ 1  2  3  4  5 ] 

 
3. Jag blir erbjuden utbildning av företaget för att öka min kompetens inom mina 

arbetsuppgifter. [ 1  2  3  4  5 ] 
 
4. Jag hjälper yrkesarbetarna att utveckla idéer för att lösa problem som              

dyker upp. [ 1  2  3  4  5 ]  
 
5. Genom ett strukturerat arbetssätt för ständiga förbättringar kan vi bli 

konkurrenskraftigare hos beställare. [ 1  2  3  4  5 ] 
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6. Genom ett standardiserat arbete (vilket innebär att arbetet sker enligt ett speciellt 

mönster) kan byggnadsarbetarna snabbt se om någonting onormalt                                  
inträffar. [ 1  2  3  4  5 ]  

 
7. En platschef ängar cirka 50 % av sin arbetstid åt att produktionen ska             

effektiviseras. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

8. Mål som vi arbetar efter är att inga fel ska förekomma (noll fel) under projektets tid 
och efter slutbesiktning. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
 

Materialleveranser (Just-in-time) 
1. Beställt material levereras i beställd tid. [ 1  2  3  4  5 ] 

2. Material leverans i rätt mängd. [ 1  2  3  4  5 ] 

3. Material beställs i större mänger än vad som behövs för tillfället. [ 1  2  3  4  5 ] 

4. Stora mängder material på arbetsplatsen gör att arbetet tar längre tid. [ 1  2  3  4  5 ] 

5. Material på byggarbetsplatsen ivägen och måste därmed flyttas för att kunna utföra 
arbetet effektivt. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
6. Om beställt material kommer i rätt tid och mängd kan produktionen ske      

effektivare. [ 1  2  3  4  5 ] 
 
7. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen krävs högre krav på 

leverantörerna än i dagsläget. [ 1 2  3  4  5 ] 
 
8. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen krävs högre krav på 

arbetsledarna/platscheferna än i dagsläget. [ 1 2  3  4  5 ] 
 

Leverantörssamverkan 
1. Inköpsavdelningen bestämmer vilka leverantörer vi ska arbeta med. [ 1  2  3  4  5 ] 

2. Arbetsledare, platschefer och byggnadsarbetare har inte direktkontakt med kunder och                     
leverantörer. [ 1  2  3  4  5 ]  

 
3. Genom att åstadkomma ett samarbete med några utvalda leverantörer skulle 

produktionen bli effektivare. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

4. Leveranssäkerheten är bristfällig (med leveranssäkerhet menas att produkter levereras 
i rätt tid, kvantitet och är felfria). [ 1  2  3  4  5 ] 

 
5. Personer som arbetar produktionen har inget inflytande vid val av leverantörer och 

underentreprenörer. [ 1  2  3  4  5 ] 
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6. Jag vill bestämma vilka leverantörer och underentreprenörer vi ska arbeta med under 
olika byggnadsprojekt. [ 1  2  3  4  5 ] 

 

Värdeflöde 
1. Det företag som jag arbetar på anser på förhand vad som är bäst för kunden och styrs 

därmed inte i första hand med utgångspunkt från specifika kundkrav. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

2. Genom att ingående beskriva värdeflödet (hela skedet från order till leverans) kan icke 
värdehöjande aktiviteter minimeras, det vill säga ta bort de arbetsmoment som inte ger 
någon mervärde för kunden. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
 

Tackar för visat intresse! 
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Bilaga 4 Test av enkät till byggnadsarbetare 
Denna bilaga är enkäten som en utvald byggnadsarbetare fick fylla i och ge kommentarer till. 

Det visades sig att frågorna i enkäten var lätt att tyda. Trots detta omkonstruerades enkäten. 

Grundkonstruktionen är densamma, men frågor har lagts till och tagits bort. Resultatet ses i 

bilaga 2. 
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Enkätundersökning (yrkesarbetare) 
Denna enkätundersökning är en del av ett (civilingenjör-) examensarbete vid Luleå Tekniska 

Universitet. Syftet med undersökningen är att kartlägga platschefers, arbetsledares och 

byggnadsarbetares inställning och kunskap om Lean Construction. Lean Construction är en 

ledningsfilosofi med grund från den japanska bilindustrin. Undersökningen kommer att ske på 

tre byggnadsföretag (NCC, Peab och Skanska). Förslag till förbättringar genom tillämpning 

av Lean Construction kommer att ges till dessa tre företag.   

Du är en av de 30 valda byggnadsarbetarna som får möjlighet att besvara enkäten. Dina svar 

är mycket värdefulla för att undersökningen ska kunna genomföras på ett bra sätt. 

Jag tackar redan på förhand ditt bidrag. 

Peter Olsson 

Information för ifyllnad av enkät. 
• Ringa in den siffra i den femgradiga skalan som stämmer bäst överens med din åsikt.  
• Ett betyder att påståendet inte alls stämmer och en femma att påståendet stämmer 

mycket bra.  
• Om det finns någon fråga som du inte vill ta ställning till så hoppa över frågan.    
 

Personuppgifter 
 
Arbetsgivare:___________________________________________ 
 
Antal år inom byggbranschen:______________________________ 

 

Slöseri 
1. Materialspill på arbetsplatsen kan minskas. [ 1  2  3  4  5 ]  
 
2. Överarbete sker, det vill säga man utföra mer arbete än kundens krav uttryckta i 

avtalen. [ 1  2  3  4  5 ]  
 

3. Arbete utförs i fel ordning någon gång varje vecka. [ 1  2  3  4  5 ]  
 
4. Arbete får göras om varje vecka på grund av fel utfört arbete. [ 1  2  3  4  5 ] 

5. Det förekommer att arbetsstyrkan är för stor under skeden av projekten. [ 1  2  3  4  5 ] 
 
6. Det förekommer att arbetsstyrkan är för liten under skeden av projekten. [1  2  3  4  5 ] 
 
7. Det förekommer att levererat material är fel. Exempel på fel kan vara försenad 

leverans, utebliven leverans, defekta produkter och felaktig levererad                 
vara [ 1  2  3  4  5 ] 
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8. Jag får vänta med att utföra avsett arbete på grund av bristfällig byggplanering utförd 

arbetsledare och/eller platschef. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

9. Vid bättre planering utförd av platschef/arbetsledare kan produktionen    
effektiviseras. [ 1  2  3  4  5 ] 

 

Ständiga förbättringar (Kazien) 
1. Jag känner mig engagerad i att förbättra företagets sätt att arbeta. [ 1  2  3  4  5 ] 

2. Vi i arbetslaget arbetar på ett systematiskt sätt för att bli bättre                  
yrkesarbetare. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
3. Jag blir erbjuden utbildning av företaget för att kunna utföra nya arbetsmoment eller 

använda bättre arbetssätt i mina vanliga arbetsmoment. [ 1  2  3  4  5 ] 
 
4. Min chef hjälper mig att utveckla idéer för att lösa problem som             

dyker upp. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

5. Mål som vi arbetar efter är att inga fel ska förekomma (noll fel) under projektets tid 
och efter slutbesiktning. [ 1  2  3  4  5 ] 

 

Materialleveranser (Just-in-time) 
1. Beställt material levereras i bestämd tid. [ 1  2  3  4  5 ] 

2. Material leverans i rätt mängd. [ 1  2  3  4  5 ] 

3. Material beställs i större mänger än vad som behövs för tillfället. [ 1  2  3  4  5 ] 

4. Stora material på arbetsplatsen gör att arbetet tar längre tid. [ 1  2  3  4  5 ] 

5. Material på byggarbetsplatsen är ivägen och måste därmed flyttas för att arbetet ska 
kunna utföras effektivt kunna arbeta. [ 1  2  3  4  5 ]  

 
6. När beställt material kommer i rätt tid och mängd blir produktionen      

effektivare. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

7. Planering av materialleveranserna resulterar i effektiv produktion. [ 1 2  3  4  5 ] 
 

8. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen krävs högre krav på 
leverantörerna än i dagsläget. [ 1 2  3  4  5 ] 

 
9. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen krävs högre krav på 

arbetsledarna/platscheferna än i dagsläget. [ 1 2  3  4  5 ] 
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Leverantörssamverkan 
1. Arbetsledare, platschefer och byggnadsarbetare på vårt företag har inte direktkontakt 

med kunder och leverantörer. [ 1  2  3  4  5 ]  
 

2. Genom att åstadkomma ett samarbete med några utvalda leverantörer kan 
produktionen bli effektivare. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
3. Leveranssäkerheten är dålig (med leveranssäkerhet menas att produkter levereras i rätt 

tid, kvantitet och är felfria). [ 1  2  3  4  5 ] 
 
4. Jag vill tillsammans med platschefen bestämma vilka leverantörer och 

underentreprenörer vi ska arbeta med under olika byggnadsprojekt. [ 1  2  3  4  5 ] 

 

Värdeflöde 
1. Det företag som jag arbetar på anser sig på förhand veta vad som är bäst för kunden 

och styrs därmed inte i första hand från specifika kundkrav. [ 1  2  3  4  5 ] 
 

2. Genom att ingående beskriva värdeflödet (hela skedet från order till leverans) kan icke 
värdehöjande aktiviteter minimeras, det vill säga ta bort de arbetsmoment som inte ger 
någon mervärde för kunden. [ 1  2  3  4  5 ] 

 
 

Tackar för visat intresse! 
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Bilaga 5 Svar på enkäter (platschefer/arbetsledare) 
Resultatet av enkätundersökningen presenteras i denna bilaga. Tre stycken platschefer/arbetsledare från respektive företag har fått möjlighet att 

svara på enkäten. I denna bilaga går det att utläsa vad personerna från företagen har svarat. Ifall någon person valt att inte ta ställning till en fråga 

går det att skåda under kolumnen ”Antal svar”. Frågorna är indelade i positiva och negativa utsagor. De positiva utsagorna är markerande med 

grönt och negativa är omarkerade.  Under rubriken ”Total” är resultaten från NCC, Skanska och Peab sammanslaget. 
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NCC (Platschefer/arbetsledare)         

Ur denna del av bilagan går det utläsa vad de olika 
respondenterna har svarat         
         

Slöseri [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Materialspill på arbetsplatsen kan minskas 0 0 1 2         3,67    3 0,58 
2. Det förekommer ”överarbete” det vill säga att vårt 
företag utför mer arbete än kundens krav uttryckta i 
avtalen.    3         3,00    3 0,00 

3. Materialspill kan minskas genom planering från 
arbetsledare och platschefer   1 1 1         3,00    3 1,00 
4. Arbete får göras om på grund av fel utfört arbete  2  1        2,67    3 1,15 

5. Det förekommer att arbetsstyrkan är för stor under 
skeden av projekten.  2  1        2,67    3 1,15 

6. Det förekommer att arbetsstyrkan är för liten under 
skeden av projekten.   1 1 1       4,00    3 1,00 
7. Det förekommer att levererat material är fel. Exempel på 
fel kan vara försenad leverans, utebliven leverans, defekta 
produkter och felaktig levererad vara.  1  2        3,33    3 1,15 

8. Yrkesarbetarna får vänta med att utföra arbetsuppgifter 
på grund av felaktig planering utförd av arbetsledare och 
platschefer.   1 2         2,67    3 0,58 

9. Platschefer och arbetsledare skulle kunna förändra sin 
byggplanering och därmed effektivisera produktionen      1 2         3,67    3 0,58 

10. Genom planering av den hyrda maskintiden kan 
maskinkostnaderna reduceras.   1   1 1       3,67    3 1,53 
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11. Byggnadsarbetarna blir uppsagda vid tillfällig minskad 
sysselsättning (arbete).              1    1       3,00    2 2,83 
12. Möten inom byggbranschen är effektiva och har klara 
mål   1     1       3,50    2 2,12 
13. Mötena startar vid angiven tidpunkt och slutar i utsatt 
tid.        2         4,00    2 0,00 

         

Ständiga förbättringar (Kaizen) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Jag känner mig engagerad i att förbättra företagets sätt 
att arbeta.     1 1 1       4,00    3 1,00 

2. Jag känner till vad företaget har för strategier för att 
åstadkomma kontinuerliga förbättringar     2 1         3,33    3 0,58 

3. Det företag som jag arbetar på har strategier för att 
åstadkomma kontinuerliga förbättringar.     1 1 1       4,00    3 1,00 

4. Vi i arbetslaget arbetar på ett systematiskt sätt för att bli 
konkurrenskraftigare.     1 2         3,67    3 0,58 

5. Jag blir erbjuden utbildning av företaget för att öka min 
kompetens inom mina arbetsuppgifter.       2         4,00    2 0,00 

6. Jag hjälper yrkesarbetarna att utveckla idéer för att lösa 
problem som dyker upp.     1 1         3,50    2 0,71 

7. Genom ett strukturerat arbetssätt för ständiga 
förbättringar kan vi bli konkurrenskraftigare hos beställare.       1 2       4,67    3 0,58 
8. Genom ett standardiserat arbete (vilket innebär att 
arbetet sker enligt ett speciellt mönster) kan 
byggnadsarbetarna snabbt se om någonting onormalt 
inträffar.   1   1 1       3,67    3 1,53 

9. En platschef ängar cirka 50 % av sin arbetstid åt att 
produktionen ska             effektiviseras.    1   1         3,00    2 1,41 
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10. Mål som vi arbetar efter är att inga fel ska förekomma 
(noll fel) under projektets tid och efter slutbesiktning.      1   1       4,00    2 1,41 

11. Det företag som jag arbetar på känner kvalitetskrav 
från beställare/kunden.       1 2        4,67    3 0,58 
12. En nöjd kund är viktigt för nästkommande arbeten.      1   2       4,33    3 1,15 

13. Arbete med kontinuerliga förbättringar är viktiga för 
byggbranschens utveckling.       2 1       4,33    3 0,58 

14. Berika företaget, ledningen och/eller aktieägarna är 
målet för företaget som jag arbetar på.   2  1       3,67    3 1,15 

15. Företaget som jag arbetar på är benäget att införskaffa 
den senaste tekniken.    1 2       4,67    3 0,58 
         

Materialleveranser (Just-in-time) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Beställt material levereras i bestämd tid.      1 2         3,67    3 0,58 
2. Material leverans i rätt mängd.      1 2         3,67    3 0,58 

3. Material beställs i större mänger än vad som behövs för 
tillfället.  1 1 1        3,00    3 1,00 
4. Material beställs i större mänger än vad som behövs för 
tillfället, för att säkerställa att produktionen fungerar utan 
stop.   1 1 1       4,00    3 1,00 

5. Material beställs i större mänger än vad som behövs för 
tillfället på grund av att leverantörernas leveranssäkerhet 
inte är tillförlitlig.  1 1   1       2,67    3 2,08 

6. Stora mängder material på arbetsplatsen gör att arbetet 
tar längre tid   1 1 1         3,00    3 1,00 

7. Material på byggarbetsplatsen är ivägen och måste 
därmed flyttas för att kunna utföra arbetet effektivt.   1  1 1       3,67    3 1,53 
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8. Om beställt material kommer i rätt tid och mängd kan 
produktionen ske effektivare.     1 2         3,67    3 0,58 

9. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen 
krävs högre krav på leverantörerna än i dagsläget.      1 1 1       4,00    3 1,00 

10. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen 
krävs högre krav på arbetsledarna/platscheferna än i 
dagsläget.        2 1       4,33    3 0,58 
11. Vårt företag borde arbeta med att minimera alla lager.      1 2         3,67    3 0,58 
         

Leverantörssamverkan [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Inköpsavdelningen bestämmer vilka leverantörer vi ska 
arbeta med.     2 1       4,33    3 0,58 

2. Arbetsledare, platschefer och byggnadsarbetare har inte 
direktkontakt med kunder och leverantörer.  1 1 1         2,00    3 1,00 

3. Genom att åstadkomma ett samarbete med några utvalda 
leverantörer skulle produktionen bli effektivare     1 2         3,67    3 0,58 

4. Leveranssäkerheten är bristfällig (med leveranssäkerhet 
menas att produkter levereras i rätt tid, kvantitet och är 
felfria).   1 1 1        3,00    3 1,00 

5. Personer som arbetar i produktionen har inget inflytande 
vid val av leverantörer och underentreprenörer.   1 2         2,67    3 0,58 

6. Jag vill bestämma vilka leverantörer och 
underentreprenörer vi ska arbeta med under olika 
byggnadsprojekt.    1   1 1       3,67    3 1,53 

7. Våra inköpare arbetar kontinuerligt med att förbättra 
relationerna till leverantörerna.       1 2       4,67    3 0,58 
8. Vårt företag belönar våra leverantörer.      1 1         3,50    2 0,71 
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9. Belöning till våra leverantörer skulle förbättra vårt 
företags samverkan med leverantörerna.      1 1         3,50    2 0,71 
10. Pris avgör val av leverantör.     3        4,00    3 0,00 
         

Standardisering [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Projekt med hög prefabilisering resulterar i kortare 
byggtid än vid platsbyggande.     1 1 1       4,00    3 1,00 

2. Ett standardiserat arbete (vilket innebär att arbetet sker 
enligt ett speciellt mönster) behövs för byggbranschens 
utveckling.       3         4,00    3 0,00 

3. Standardiserat arbete resulterar i monotont arbete för 
byggnadsarbetarna  1 1         2,50    2 0,71 
4. Antalet platsbyggda projekt bör minskas.     2 1         3,33    3 0,58 

5. Standardiserat arbete är nödvändigt för att kvalitén ska 
säkras och för att åstadkomma ständiga förbättringar.        3         4,00    3 0,00 
                  

Värdeflöde [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Det företag som jag arbetar på anser på förhand vad som 
är bäst för kunden och styrs därmed inte i första hand med 
utgångspunkt från specifika kundkrav.  1  2        3,33    3 1,15 

2. Genom att ingående beskriva värdeflödet (hela skedet 
från order till leverans) kan icke värdehöjande aktiviteter 
minimeras, det vill säga ta bort de arbetsmoment som inte 
ger någon mervärde för kunden.     2 1         3,33    3 0,58 

3. Ledarna på det företag som jag arbetar på vet hur arbetet 
går till i produktionen.     3           3,00    3 0,00 
         

Inställning [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 



Bilaga 5 

27 

1. Ledningen på mitt företag känner sig skyldig att nå ett 
långsiktigt mål som går ut på att tillföra kunder och 
samhälle värde i stället för att bara nå kortsiktig lönsamhet.     1 2         3,67    3 0,58 

2. Det företag som jag arbetar på känner sig förpliktad att 
intressera de anställa och företagets partners i stället för att 
se dem som utbytbara resurser.     2 1         3,33    3 0,58 

3. Ledningens filosofi kommer att fortleva i stället för att 
ändras så snart en ny ledare tillsätts.      1 2         3,67    3 0,58 
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PEAB (Platschefer/arbetsledare)         

Ur denna del av bilagan går det utläsa vad de 
olika respondenterna har svarat.         
         

Slöseri [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Materialspill på arbetsplatsen kan minskas 0 0 0 2 1        4,33    3 0,58 
2. Det förekommer ”överarbete” det vill säga att 
vårt företag utför mer arbete än kundens krav 
uttryckta i avtalen.  1   1         2,50    2 2,12 

3. Materialspill kan minskas genom planering 
från arbetsledare och platschefer     2 1          3,33    3 0,58 
4. Arbete får göras om på grund av fel utfört 
arbete 1 1 1          2,00    3 1,00 

5. Det förekommer att arbetsstyrkan är för stor 
under skeden av projekten. 2 1           1,33    3 0,58 

6. Det förekommer att arbetsstyrkan är för liten 
under skeden av projekten.    3         4,00    3 0,00 
7. Det förekommer att levererat material är fel. 
Exempel på fel kan vara försenad leverans, 
utebliven leverans, defekta produkter och 
felaktig levererad vara.    3         4,00    3 0,00 

8. Yrkesarbetarna får vänta med att utföra 
arbetsuppgifter på grund av felaktig planering 
utförd av arbetsledare och platschefer.  1 2           1,67    3 0,58 
9. Platschefer och arbetsledare skulle kunna 
förändra sin byggplanering och därmed 
effektivisera produktionen    2 1            2,33    3 0,58 
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10. Genom planering av den hyrda maskintiden 
kan maskinkostnaderna reduceras.   2 1            2,33    3 0,58 

11. Byggnadsarbetarna blir uppsagda vid 
tillfällig minskad sysselsättning (arbete).             1 2           1,67    3 0,58 
12. Möten inom byggbranschen är effektiva och 
har klara mål     1 2          3,67    3 0,58 
13. Mötena startar vid angiven tidpunkt och 
slutar i utsatt tid.    1 1   1        3,33    3 1,53 

         

Ständiga förbättringar (Kaizen) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Jag känner mig engagerad i att förbättra 
företagets sätt att arbeta.     1 1 1        4,00    3 1,00 

2. Jag känner till vad företaget har för strategier 
för att åstadkomma kontinuerliga förbättringar       2 1        4,33    3 0,58 

3. Det företag som jag arbetar på har strategier 
för att åstadkomma kontinuerliga förbättringar.       1 2        4,67    3 0,58 

4. Vi i arbetslaget arbetar på ett systematiskt sätt 
för att bli konkurrenskraftigare.       1 2        4,67    3 0,58 
5. Jag blir erbjuden utbildning av företaget för 
att öka min kompetens inom mina 
arbetsuppgifter.     1 1 1        4,00    3 1,00 

6. Jag hjälper yrkesarbetarna att utveckla idéer 
för att lösa problem som dyker upp.       1 2        4,67    3 0,58 
7. Genom ett strukturerat arbetssätt för ständiga 
förbättringar kan vi bli konkurrenskraftigare hos 
beställare.      1 1 1        4,00    3 1,00 
8. Genom ett standardiserat arbete (vilket 
innebär att arbetet sker enligt ett speciellt 
mönster) kan byggnadsarbetarna snabbt se om 
någonting onormalt inträffar.   1     2        4,00    3 1,73 
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9. En platschef ängar cirka 50 % av sin arbetstid 
åt att produktionen ska             effektiviseras.  2     1          2,00    3 1,73 
10. Mål som vi arbetar efter är att inga fel ska 
förekomma (noll fel) under projektets tid och 
efter slutbesiktning.        1 2        4,67    3 0,58 

11. Det företag som jag arbetar på känner 
kvalitetskrav från beställare/kunden.         3        5,00    3 0,00 
12. En nöjd kund är viktigt för nästkommande 
arbeten.          3        5,00    3 0,00 

13. Arbete med kontinuerliga förbättringar är 
viktiga för byggbranschens utveckling.       1 2        4,67    3 0,58 
14. Berika företaget, ledningen och/eller 
aktieägarna är målet för företaget som jag 
arbetar på.    2 1        4,33    3 0,58 

15. Företaget som jag arbetar på är benäget att 
införskaffa den senaste tekniken.   1 1 1        4,00    3 1,00 
         

Materialleveranser (Just-in-time) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Beställt material levereras i bestämd tid.    1 2            2,67    3 0,58 
2. Material leverans i rätt mängd.      2   1        3,67    3 1,15 

3. Material beställs i större mänger än vad som 
behövs för tillfället. 1 1 1          2,00    3 1,00 
4. Material beställs i större mänger än vad som 
behövs för tillfället, för att säkerställa att 
produktionen fungerar utan stop. 1 1   1        2,67    3 2,08 
5. Material beställs i större mänger än vad som 
behövs för tillfället på grund av att 
leverantörernas leveranssäkerhet inte är 
tillförlitlig.  2   1         2,00    3 1,73 



Bilaga 5 

31 

6. Stora mängder material på arbetsplatsen gör 
att arbetet tar längre tid 2 1              1,33    3 0,58 
7. Material på byggarbetsplatsen är ivägen och 
måste därmed flyttas för att kunna utföra arbetet 
effektivt.  1 1 1          2,00    3 1,00 

8. Om beställt material kommer i rätt tid och 
mängd kan produktionen ske effektivare.     1 1 1        4,00    3 1,00 
9. För att minska lager av material på 
byggarbetsplatsen krävs högre krav på 
leverantörerna än i dagsläget.        1 2        4,67    3 0,58 

10. För att minska lager av material på 
byggarbetsplatsen krävs högre krav på 
arbetsledarna/platscheferna än i dagsläget.    1   1 1        3,67   3 1,53 
11. Vårt företag borde arbeta med att minimera 
alla lager.      2 1          3,33    3 0,58 
         

Leverantörssamverkan [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Inköpsavdelningen bestämmer vilka 
leverantörer vi ska arbeta med.     1 2        4,67    3 0,58 
2. Arbetsledare, platschefer och 
byggnadsarbetare har inte direktkontakt med 
kunder och leverantörer.  3            1,00    3 0,00 
3. Genom att åstadkomma ett samarbete med 
några utvalda leverantörer skulle produktionen 
bli effektivare   1 1   1        3,33    3 1,53 

4. Leveranssäkerheten är bristfällig (med 
leveranssäkerhet menas att produkter levereras i 
rätt tid, kvantitet och är felfria).   1 1 1         3,00    3 1,00 

5. Personer som arbetar i produktionen har inget 
inflytande vid val av leverantörer och 1 1 1          2,00    3 1,00 
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underentreprenörer.  

6. Jag vill bestämma vilka leverantörer och 
underentreprenörer vi ska arbeta med under 
olika byggnadsprojekt.      1 2          3,67    3 0,58 

7. Våra inköpare arbetar kontinuerligt med att 
förbättra relationerna till leverantörerna. 1   1 1          2,67    3 1,53 
8. Vårt företag belönar våra leverantörer.  2                1,00    2 0,00 

9. Belöning till våra leverantörer skulle förbättra 
vårt företags samverkan med leverantörerna.  1       1        3,00    2 2,83 
10. Pris avgör val av leverantör.    1  2        4,33    3 1,15 
         

Standardisering [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Projekt med hög prefabilisering resulterar i 
kortare byggtid än vid platsbyggande.     1 1 1        4,00    3 1,00 

2. Ett standardiserat arbete (vilket innebär att 
arbetet sker enligt ett speciellt mönster) behövs 
för byggbranschens utveckling.     2 1          3,33    3 0,58 

3. Standardiserat arbete resulterar i monotont 
arbete för byggnadsarbetarna    3         4,00    3 0,00 
4. Antalet platsbyggda projekt bör minskas. 2   1            1,67    3 1,15 
5. Standardiserat arbete är nödvändigt för att 
kvalitén ska säkras och för att åstadkomma 
ständiga förbättringar.  1   1   1        3,00    3 2,00 
         

Värdeflöde [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
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1. Det företag som jag arbetar på anser på 
förhand vad som är bäst för kunden och styrs 
därmed inte i första hand med utgångspunkt från 
specifika kundkrav. 2            1,00    2 0,00 
2. Genom att ingående beskriva värdeflödet 
(hela skedet från order till leverans) kan icke 
värdehöjande aktiviteter minimeras, det vill säga 
ta bort de arbetsmoment som inte ger någon 
mervärde för kunden. 0 0 1 0 0        3,00    1 0,00 

3. Ledarna på det företag som jag arbetar på vet 
hur arbetet går till i produktionen.   1   2          3,33    3 1,15 
         

Inställning [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Ledningen på mitt företag känner sig skyldig 
att nå ett långsiktigt mål som går ut på att tillföra 
kunder och samhälle värde i stället för att bara 
nå kortsiktig lönsamhet.       3          4,00    3 0,00 
2. Det företag som jag arbetar på känner sig 
förpliktad att intressera de anställa och 
företagets partners i stället för att se dem som 
utbytbara resurser.     1   2        4,33    3 1,15 
3. Ledningens filosofi kommer att fortleva i 
stället för att ändras så snart en ny ledare 
tillsätts.      2   1        3,67    3 1,15 
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SKANSKA 
(Platschefer/arbetsledare)         

Ur denna del av bilagan går det utläsa vad de 
olika respondenterna har svarat.         
         

Slöseri [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Materialspill på arbetsplatsen kan minskas     3            3,00    3 0,00 
2. Det förekommer ”överarbete” det vill säga att 
vårt företag utför mer arbete än kundens krav 
uttryckta i avtalen.   2 1          2,33    3 0,58 

3. Materialspill kan minskas genom planering 
från arbetsledare och platschefer     1 1 1        4,00    3 1,00 
4. Arbete får göras om på grund av fel utfört 
arbete 1 2           1,67    3 0,58 

5. Det förekommer att arbetsstyrkan är för stor 
under skeden av projekten. 3            1,00    3 0,00 

6. Det förekommer att arbetsstyrkan är för liten 
under skeden av projekten.   2 1         3,33    3 0,58 
7. Det förekommer att levererat material är fel. 
Exempel på fel kan vara försenad leverans, 
utebliven leverans, defekta produkter och 
felaktig levererad vara.  1 1 1         3,00    3 1,00 

8. Yrkesarbetarna får vänta med att utföra 
arbetsuppgifter på grund av felaktig planering 
utförd av arbetsledare och platschefer.  1 2           1,67    3 0,58 
9. Platschefer och arbetsledare skulle kunna 
förändra sin byggplanering och därmed 
effektivisera produktionen      2 1          3,33    3 0,58 
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10. Genom planering av den hyrda maskintiden 
kan maskinkostnaderna reduceras.     2   1        3,67    3 1,15 

11. Byggnadsarbetarna blir uppsagda vid 
tillfällig minskad sysselsättning (arbete).              1 1 1         3,00    3 1,00 
12. Möten inom byggbranschen är effektiva och 
har klara mål     1 2          3,67   3 0,58 
13. Mötena startar vid angiven tidpunkt och 
slutar i utsatt tid.      2 1          3,33    3 0,58 

         

Ständiga förbättringar (Kaizen) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Jag känner mig engagerad i att förbättra 
företagets sätt att arbeta.     2 1          3,33    3 0,58 

2. Jag känner till vad företaget har för strategier 
för att åstadkomma kontinuerliga förbättringar     2 1          3,33    3 0,58 

3. Det företag som jag arbetar på har strategier 
för att åstadkomma kontinuerliga förbättringar.     1 1 1        4,00    3 1,00 

4. Vi i arbetslaget arbetar på ett systematiskt sätt 
för att bli konkurrenskraftigare.   1   2          3,33    3 1,15 
5. Jag blir erbjuden utbildning av företaget för 
att öka min kompetens inom mina 
arbetsuppgifter.     1 2          3,67    3 0,58 

6. Jag hjälper yrkesarbetarna att utveckla idéer 
för att lösa problem som dyker upp.   1   1 1        3,67    3 1,53 
7. Genom ett strukturerat arbetssätt för ständiga 
förbättringar kan vi bli konkurrenskraftigare hos 
beställare.    1   1 1        3,67    3 1,53 
8. Genom ett standardiserat arbete (vilket 
innebär att arbetet sker enligt ett speciellt 
mönster) kan byggnadsarbetarna snabbt se om 
någonting onormalt inträffar.     1 1 1        4,00    3 1,00 
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9. En platschef ängar cirka 50 % av sin arbetstid 
åt att produktionen ska             effektiviseras.  2     1          2,00    3 1,73 
10. Mål som vi arbetar efter är att inga fel ska 
förekomma (noll fel) under projektets tid och 
efter slutbesiktning.        2 1        4,33    3 0,58 

11. Det företag som jag arbetar på känner 
kvalitetskrav från beställare/kunden.       3          4,00    3 0,00 
12. En nöjd kund är viktigt för nästkommande 
arbeten.        2 1        4,33    3 0,58 

13. Arbete med kontinuerliga förbättringar är 
viktiga för byggbranschens utveckling.     1 1 1        4,00    3 1,00 
14. Berika företaget, ledningen och/eller 
aktieägarna är målet för företaget som jag 
arbetar på.    3         4,00    3 0,00 

15. Företaget som jag arbetar på är benäget att 
införskaffa den senaste tekniken.    3         4,00    3 0,00 
         

Materialleveranser (Just-in-time) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Beställt material levereras i bestämd tid.      1 1 1        4,00    3 1,00 
2. Material leverans i rätt mängd.        2 1        4,33    3 0,58 

3. Material beställs i större mänger än vad som 
behövs för tillfället.  2 1          2,33    3 0,58 
4. Material beställs i större mänger än vad som 
behövs för tillfället, för att säkerställa att 
produktionen fungerar utan stop.  1 1 1         3,00    3 1,00 
5. Material beställs i större mänger än vad som 
behövs för tillfället på grund av att 
leverantörernas leveranssäkerhet inte är 
tillförlitlig.  1  2          2,33    3 1,15 
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6. Stora mängder material på arbetsplatsen gör 
att arbetet tar längre tid 1     1 1        3,33    3 2,08 
7. Material på byggarbetsplatsen är ivägen och 
måste därmed flyttas för att kunna utföra arbetet 
effektivt.  1  2          2,33    3 1,15 

8. Om beställt material kommer i rätt tid och 
mängd kan produktionen ske effektivare.     1   2        4,33    3 1,15 
9. För att minska lager av material på 
byggarbetsplatsen krävs högre krav på 
leverantörerna än i dagsläget.    1   1 1        3,67    3 1,53 

10. För att minska lager av material på 
byggarbetsplatsen krävs högre krav på 
arbetsledarna/platscheferna än i dagsläget.        3          4,00    3 0,00 
11. Vårt företag borde arbeta med att minimera 
alla lager.    1 2            2,67    3 0,58 
         

Leverantörssamverkan [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Inköpsavdelningen bestämmer vilka 
leverantörer vi ska arbeta med.   1  1 1        3,67    3 1,53 
2. Arbetsledare, platschefer och 
byggnadsarbetare har inte direktkontakt med 
kunder och leverantörer.  1 1 1          2,00    3 1,00 
3. Genom att åstadkomma ett samarbete med 
några utvalda leverantörer skulle produktionen 
bli effektivare     1 2          3,67    3 0,58 

4. Leveranssäkerheten är bristfällig (med 
leveranssäkerhet menas att produkter levereras i 
rätt tid, kvantitet och är felfria).  1  2          2,33    3 1,15 

5. Personer som arbetar i produktionen har inget 
inflytande vid val av leverantörer och  1 2          2,67    3 0,58 
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underentreprenörer.  

6. Jag vill bestämma vilka leverantörer och 
underentreprenörer vi ska arbeta med under 
olika byggnadsprojekt.    1 1   1        3,33    3 1,53 

7. Våra inköpare arbetar kontinuerligt med att 
förbättra relationerna till leverantörerna.     2 1          3,33    3 0,58 
8. Vårt företag belönar våra leverantörer.      2            3,00    2 0,00 

9. Belöning till våra leverantörer skulle förbättra 
vårt företags samverkan med leverantörerna.    1 1            2,50    2 0,71 
10. Pris avgör val av leverantör.    1 2         3,67    3 0,58 
         

Standardisering [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Projekt med hög prefabilisering resulterar i 
kortare byggtid än vid platsbyggande.       2 1        4,33    3 0,58 

2. Ett standardiserat arbete (vilket innebär att 
arbetet sker enligt ett speciellt mönster) behövs 
för byggbranschens utveckling.     1 2          3,67    3 0,58 

3. Standardiserat arbete resulterar i monotont 
arbete för byggnadsarbetarna   1 2         3,67    3 0,58 
4. Antalet platsbyggda projekt bör minskas.   1 1 1          3,00    3 1,00 
5. Standardiserat arbete är nödvändigt för att 
kvalitén ska säkras och för att åstadkomma 
ständiga förbättringar.    1 1   1        3,33    3 1,53 
         

Värdeflöde [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
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1. Det företag som jag arbetar på anser på 
förhand vad som är bäst för kunden och styrs 
därmed inte i första hand med utgångspunkt från 
specifika kundkrav.   2 1         3,33    3 0,58 
2. Genom att ingående beskriva värdeflödet 
(hela skedet från order till leverans) kan icke 
värdehöjande aktiviteter minimeras, det vill säga 
ta bort de arbetsmoment som inte ger någon 
mervärde för kunden.     1 1          3,50    2 0,71 

3. Ledarna på det företag som jag arbetar på vet 
hur arbetet går till i produktionen.     1 2          3,67    3 0,58 
         

Inställning [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Ledningen på mitt företag känner sig skyldig 
att nå ett långsiktigt mål som går ut på att tillföra 
kunder och samhälle värde i stället för att bara 
nå kortsiktig lönsamhet.     1 2          3,67    3 0,58 
2. Det företag som jag arbetar på känner sig 
förpliktad att intressera de anställa och 
företagets partners i stället för att se dem som 
utbytbara resurser.     1 2          3,67    3 0,58 
3. Ledningens filosofi kommer att fortleva i 
stället för att ändras så snart en ny ledare 
tillsätts.    1   2          3,33    3 1,15 
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Total (Platschefer/arbetsledare)         

I denna del av bilagan är svaren från alla tre företagen 
(NCC, Peab och Skanska) sammanförda.          
         

Slöseri [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Materialspill på arbetsplatsen kan minskas   0 4 4 1       3,67    9 0,71 
2. Det förekommer ”överarbete” det vill säga att vårt 
företag utför mer arbete än kundens krav uttryckta i 
avtalen.  1 2 4 1 0        2,63    8 0,92 

3. Materialspill kan minskas genom planering från 
arbetsledare och platschefer 0 1 4 3 1       3,44    9 0,88 
4. Arbete får göras om på grund av fel utfört arbete 2 5 1 1 0       2,11    9 0,93 

5. Det förekommer att arbetsstyrkan är för stor under 
skeden av projekten. 5 3 0 1 0       1,67    9 1,00 

6. Det förekommer att arbetsstyrkan är för liten under 
skeden av projekten. 0 0 3 5 1       3,78    9 0,67 
7. Det förekommer att levererat material är fel. Exempel på 
fel kan vara försenad leverans, utebliven leverans, defekta 
produkter och felaktig levererad vara. 0 2 1 6 0       3,44    9 0,88 

8. Yrkesarbetarna får vänta med att utföra arbetsuppgifter 
på grund av felaktig planering utförd av arbetsledare och 
platschefer.  2 5 2 0 0       2,00    9 0,71 

9. Platschefer och arbetsledare skulle kunna förändra sin 
byggplanering och därmed effektivisera produktionen  0 2 4 3 0       3,11    9 0,78 

10. Genom planering av den hyrda maskintiden kan 
maskinkostnaderna reduceras. 0 3 3 1 2       3,22    9 1,20 

11. Byggnadsarbetarna blir uppsagda vid tillfällig minskad 
sysselsättning (arbete).              2 3 1 1 1       2,50    8 1,41 
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12. Möten inom byggbranschen är effektiva och har klara 
mål 0 1 2 4 1       3,63    8 0,92 
13. Mötena startar vid angiven tidpunkt och slutar i utsatt 
tid.  0 1 3 3 1       3,50    8 0,93 

         

Ständiga förbättringar (Kaizen) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Jag känner mig engagerad i att förbättra företagets sätt 
att arbeta. 0 0 4 3 2       3,78    9 0,83 

2. Jag känner till vad företaget har för strategier för att 
åstadkomma kontinuerliga förbättringar 0 0 4 4 1       3,67    9 0,71 

3. Det företag som jag arbetar på har strategier för att 
åstadkomma kontinuerliga förbättringar. 0 0 2 3 4       4,22    9 0,83 
4. Vi i arbetslaget arbetar på ett systematiskt sätt för att bli 
konkurrenskraftigare. 0 1 1 5 2       3,89    9 0,93 

5. Jag blir erbjuden utbildning av företaget för att öka min 
kompetens inom mina arbetsuppgifter. 0 0 2 5 1       3,88    8 0,64 

6. Jag hjälper yrkesarbetarna att utveckla idéer för att lösa 
problem som dyker upp. 0 1 1 3 3       4,00    8 1,07 

7. Genom ett strukturerat arbetssätt för ständiga 
förbättringar kan vi bli konkurrenskraftigare hos beställare. 0 1 1 3 4       4,11    9 1,05 
8. Genom ett standardiserat arbete (vilket innebär att 
arbetet sker enligt ett speciellt mönster) kan 
byggnadsarbetarna snabbt se om någonting onormalt 
inträffar. 0 2 1 2 4       3,89    9 1,27 

9. En platschef ägnar cirka 50 % av sin arbetstid åt att 
produktionen ska             effektiviseras.  4 1 0 3 0       2,25    8 1,49 

10. Mål som vi arbetar efter är att inga fel ska förekomma 
(noll fel) under projektets tid och efter slutbesiktning.  0 0 1 3 4       4,38    8 0,74 



Bilaga 5 

42 

11. Det företag som jag arbetar på känner kvalitetskrav 
från beställare/kunden. 0 0 0 4 5       4,56    9 0,53 
12. En nöjd kund är viktigt för nästkommande arbeten.  0 0 1 2 6       4,56    9 0,73 

13. Arbete med kontinuerliga förbättringar är viktiga för 
byggbranschens utveckling. 0 0 1 4 4       4,33    9 0,71 

14. Berika företaget, ledningen och/eller aktieägarna är 
målet för företaget som jag arbetar på. 0 0 2 5 2       4,00    9 0,71 

15. Företaget som jag arbetar på är benäget att införskaffa 
den senaste tekniken. 0 0 1 5 3       4,22    9 0,67 
         

Materialleveranser (Just-in-time) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Beställt material levereras i bestämd tid.  0 1 4 3 1       3,44    9 0,88 
2. Material leverans i rätt mängd.  0 0 3 4 2       3,89    9 0,78 

3. Material beställs i större mänger än vad som behövs för 
tillfället. 1 4 3 1 0       2,44    9 0,88 
4. Material beställs i större mänger än vad som behövs för 
tillfället, för att säkerställa att produktionen fungerar utan 
stop. 1 2 2 2 2       3,22    9 1,39 

5. Material beställs i större mänger än vad som behövs för 
tillfället på grund av att leverantörernas leveranssäkerhet 
inte är tillförlitlig.  4 1 2 1 1       2,33    9 1,50 

6. Stora mängder material på arbetsplatsen gör att arbetet 
tar längre tid 3 2 1 2 1       2,56    9 1,51 

7. Material på byggarbetsplatsen är ivägen och måste 
därmed flyttas för att kunna utföra arbetet effektivt.  2 2 3 1 1       2,67    9 1,32 

8. Om beställt material kommer i rätt tid och mängd kan 
produktionen ske effektivare. 0 0 3 3 3       4,00    9 0,87 
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9. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen 
krävs högre krav på leverantörerna än i dagsläget.  0 1 1 3 4       4,11    9 1,05 

10. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen 
krävs högre krav på arbetsledarna/platscheferna än i 
dagsläget.  0 1 0 6 2       4,00    9 0,87 
11. Vårt företag borde arbeta med att minimera alla lager.  0 1 5 3 0       3,22    9 0,67 
         

Leverantörssamverkan [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Inköpsavdelningen bestämmer vilka leverantörer vi ska 
arbeta med.  0 1 0 4 4        4,22   9 0,97 

2. Arbetsledare, platschefer och byggnadsarbetare har inte 
direktkontakt med kunder och leverantörer.  5 2 2 0 0       1,67    9 0,87 

3. Genom att åstadkomma ett samarbete med några utvalda 
leverantörer skulle produktionen bli effektivare 0 1 3 4 1       3,56    9 0,88 

4. Leveranssäkerheten är bristfällig (med leveranssäkerhet 
menas att produkter levereras i rätt tid, kvantitet och är 
felfria).  1 2 4 2 0       2,78    9 0,97 

5. Personer som arbetar i produktionen har inget inflytande 
vid val av leverantörer och underentreprenörer.  1 3 5 0 0       2,44    9 0,73 

6. Jag vill bestämma vilka leverantörer och 
underentreprenörer vi ska arbeta med under olika 
byggnadsprojekt.  0 2 2 3 2       3,56    9 1,13 

7. Våra inköpare arbetar kontinuerligt med att förbättra 
relationerna till leverantörerna. 1 0 3 3 2       3,56    9 1,24 
8. Vårt företag belönar våra leverantörer.  2 0 3 1 0       2,50    6 1,22 

9. Belöning till våra leverantörer skulle förbättra vårt 
företags samverkan med leverantörerna.  1 1 2 1 1       3,00    6 1,41 
10. Pris avgör val av leverantör.  0 0 2 5 2       4,00    9 0,71 
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Standardisering [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Projekt med hög prefabilisering resulterar i kortare 
byggtid än vid platsbyggande. 0 0 2 4 3       4,11    9 0,78 

2. Ett standardiserat arbete (vilket innebär att arbetet sker 
enligt ett speciellt mönster) behövs för byggbranschens 
utveckling. 0 0 3 6 0       3,67    9 0,50 

3. Standardiserat arbete resulterar i monotont arbete för 
byggnadsarbetarna 0 1 2 5 0       3,50    8 0,76 
4. Antalet platsbyggda projekt bör minskas. 2 1 4 2 0       2,67    9 1,12 

5. Standardiserat arbete är nödvändigt för att kvalitén ska 
säkras och för att åstadkomma ständiga förbättringar.  1 1 2 3 2       3,44    9 1,33 
         

Värdeflöde [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Det företag som jag arbetar på anser på förhand vad som 
är bäst för kunden och styrs därmed inte i första hand med 
utgångspunkt från specifika kundkrav. 2 1 2 3 0       2,75    8 1,28 

2. Genom att ingående beskriva värdeflödet (hela skedet 
från order till leverans) kan icke värdehöjande aktiviteter 
minimeras, det vill säga ta bort de arbetsmoment som inte 
ger någon mervärde för kunden. 0 0 4 2 0       3,33    6 0,52 

3. Ledarna på det företag som jag arbetar på vet hur arbetet 
går till i produktionen. 0 1 4 4 0       3,33    9 0,71 
         

Inställning [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Ledningen på mitt företag känner sig skyldig att nå ett 
långsiktigt mål som går ut på att tillföra kunder och 
samhälle värde i stället för att bara nå kortsiktig lönsamhet. 0 0 2 7 0       3,78    9 0,44 
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2. Det företag som jag arbetar på känner sig förpliktad att 
intressera de anställa och företagets partners i stället för att 
se dem som utbytbara resurser. 0 0 4 3 2       3,78    9 0,83 

3. Ledningens filosofi kommer att fortleva i stället för att 
ändras så snart en ny ledare tillsätts.  0 1 3 4 1       3,56    9 0,88 
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Bilaga 6 Svar på enkäter (byggnadsarbetare) 
Resultatet av enkätundersökningen presenteras i denna bilaga. Tre stycken byggnadsarbetare från respektive företag har fått möjlighet att svara 

på enkäten. I denna bilaga går det att utläsa vad personerna från företagen har svarat. Ifall någon person valt att inte ta ställning till en fråga går 

det att skåda under kolumnen ”Antal svar”. Frågorna är indelade i positiva och negativa utsagor. De positiva utsagorna är markerande med grönt 

och negativa är omarkerade.  Vid rubriken ”Total” är resultaten från NCC, Skanska och Peab sammanslaget. 
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NCC (byggnadsarbetare)         

Ur denna del av bilagan går det utläsa vad de olika 
respondenterna har svarat.         
         

Slöseri [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Materialspill på arbetsplatsen kan minskas   1 1 1         3,00    3 1,00 

2. Överarbete sker, det vill säga man utföra mer arbete än 
kundens krav uttryckta i avtalen  2   1       3,00    3 1,73 
3. Arbete utförs i fel ordning någon gång varje vecka 1 1  1        2,33    3 1,53 

4. Arbete får göras om varje vecka på grund av fel utfört 
arbete 2    1       2,33    3 2,31 

5. Det förekommer att arbetsstyrkan är för stor under 
skeden av byggprojekten  1 1  1       3,33    3 1,53 

6. Det förekommer att arbetsstyrkan är för liten under 
skeden av byggprojekten   1 1 1       4,00    3 1,00 
7. Det förekommer att levererat material är fel. Exempel på 
fel kan vara försenad leverans, utebliven leverans, defekta 
produkter och felaktig levererad vara.  1  1 1       3,67    3 1,53 
8. Jag får vänta med att utföra avsett arbete på grund av 
bristfällig byggplanering utförd arbetsledare och/eller 
platschef 2  1         1,67    3 1,15 

9. Vid bättre planering utförd av platschef/arbetsledare kan 
produktionen effektiviseras.    2 1           2,33    3 0,58 

10. Byggnadsarbetare blir uppsagda vid tillfälligt minskad 
sysselsättning (arbete) 1 1   1       2,67    3 2,08 

11. Möten inom byggbranschen är effektiva och har klara 
mål.    1   1 1       3,67    3 1,53 
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12. Mötena startar vid angiven tidpunkt och slutar i utsatt 
tid.    1 2           2,67    3 0,58 
         

Ständiga förbättringar (Kaizen) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Jag känner mig engagerad i att förbättra företagets sätt 
att arbeta   1 1 1         3,00    3 1,00 

2. Jag känner till vad företaget har för strategier för att 
åstadkomma kontinuerliga förbättringar   1   1 1       3,67    3 1,53 

3. Det företag som jag arbetar på har strategier för att 
åstadkomma kontinuerliga förbättringar     1 1 1       4,00    3 1,00 

4. Vi i arbetslaget arbetar på ett systematiskt sätt för att bli 
bättre yrkesarbetare.     2 1         3,33    3 0,58 

5. Jag blir erbjuden utbildning av företaget för att kunna 
utföra nya arbetsmoment eller använda bättre arbetssätt i 
mina vanliga arbetsmoment. 1 1   1         2,33    3 1,53 

6. Min chef hjälper mig att utveckla idéer för att lösa 
problem som dyker upp     1   2       4,33    3 1,15 

7. Mål som vi arbetar efter är att inga fel ska förekomma 
(noll fel) under projektets tid och efter slutbesiktning.       2 1       4,33    3 0,58 

8. Det företag som jag arbetar på känner kvalitetskrav från 
beställare/kunden       1 2       4,67    3 0,58 
9. En nöjd kund är viktigt för nästkommande arbeten.          3       5,00    3 0,00 

10. Arbete med kontinuerliga förbättringar är viktigt för 
byggbranschens utveckling         3       5,00    3 0,00 

11. Företaget som jag arbetar på är benäget att införskaffa 
den senaste tekniken     2       5,00    2 0,00 
         

Materialleveranser (Just-in-time) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
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1. Beställt material levereras i bestämd tid   1 1 1         3,00    3 1,00 
2. Material leverans i rätt mängd   1 1 1         3,00    3 1,00 

3. Material beställs i större mänger än vad som behövs för 
tillfället.   2 1         2,33    3 0,58 
4. Material beställs i större mänger än vad som behövs för 
tillfället, för att säkerställa att produktionen fungerar utan 
stop  2 1         2,33    3 0,58 

5. Stora mängder material på arbetsplatsen gör att arbetet 
tar längre tid 1 1     1       2,67    3 2,08 

6. Material på byggarbetsplatsen är ivägen och måste 
därmed flyttas för att arbetet ska kunna utföras effektivt.   1  2       4,33    3 1,15 

7. När beställt material kommer i rätt tid och mängd blir 
produktionen effektivare.         3       5,00    3 0,00 

8. Planering av materialleveranserna resulterar i effektiv 
produktion.         3       5,00    3 0,00 

9. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen 
krävs högre krav på leverantörerna än i dagsläget.         3       5,00    3 0,00 

10. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen 
krävs högre krav på arbetsledarna/platscheferna än i 
dagsläget     2   1       3,67    3 1,15 
11. Vårt företag borde arbeta med att minimera alla lager     1 1 1       4,00    3 1,00 
         

Leverantörssamverkan [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Arbetsledare, platschefer och byggnadsarbetare på vårt 
företag har inte direktkontakt med kunder och leverantörer 2 1          1,33    3 0,58 

2. Genom att åstadkomma ett samarbete med några utvalda 
leverantörer kan produktionen bli effektivare     1   1       4,00    2 1,41 

3. Leveranssäkerheten är dålig (med leveranssäkerhet 
menas att produkter levereras i rätt tid, kvantitet och är   1 1        3,50    2 0,71 
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felfria).  

4. Jag vill tillsammans med platschefen bestämma vilka 
leverantörer och underentreprenörer vi ska arbeta med 
under olika byggnadsprojekt. 1 1 1           2,00    3 1,00 
         

Standardisering [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Ett standardiserat arbete (vilket innebär att arbetet sker 
enligt ett speciellt mönster) behövs för byggbranschens 
utveckling     2 1         3,33    3 0,58 

2. Standardiserat arbete resulterar i monotont arbete för 
byggnadsarbetarna.    1  2       4,33    3 1,15 
3. Antalet platsbyggda projekt bör minskas.  2 1             1,33    3 0,58 

4. Standardiserat arbete är nödvändigt för att kvalitén ska 
säkras och för att åstadkomma ständiga förbättringar     3           3,00    3 0,00 
         

Värdeflöde [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Det företag som jag arbetar på anser sig på förhand veta 
vad som är bäst för kunden och styrs därmed inte i första 
hand från specifika kundkrav  1   1       3,50    2 2,12 

2. Genom att ingående beskriva värdeflödet (hela skedet 
från order till leverans) kan icke värdehöjande aktiviteter 
minimeras, det vill säga ta bort de arbetsmoment som inte 
ger någon mervärde för kunden     1           3,00    1 0,00 

3. Ledarna på det företag som jag arbetar på vet hur arbetet 
går till i produktionen     1 1 1       4,00    3 1,00 
         

Inställning [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
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1. Ledningen på mitt företag känner sig skyldig att nå ett 
långsiktigt mål som går ut på att tillföra kunder och 
samhälle värde i stället för att bara nå kortsiktig lönsamhet     1 1         3,50    2 0,71 

2. Det företag som jag arbetar på känner sig förpliktad att 
intressera de anställa och företagets partners i stället för att 
se dem som utbytbara resurser.          2       5,00    2 0,00 

3. Ledningens filosofi kommer att fortleva i stället för att 
ändras så snart en ny ledare tillsätts.      1 1         3,50    2 0,71 
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PEAB (byggnadsarbetare)         

Ur denna del av bilagan går det utläsa vad de olika 
respondenterna har svarat.         
         

Slöseri [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Materialspill på arbetsplatsen kan minskas     1 2   3,67 3 0,58 

2. Överarbete sker, det vill säga man utföra mer arbete än 
kundens krav uttryckta i avtalen  1 2   2,67 3 0,58 
3. Arbete utförs i fel ordning någon gång varje vecka   2  1 3,67 3 1,15 

4. Arbete får göras om varje vecka på grund av fel utfört 
arbete 2 1    1,33 3 0,58 

5. Det förekommer att arbetsstyrkan är för stor under 
skeden av byggprojekten  2 1   2,33 3 0,58 

6. Det förekommer att arbetsstyrkan är för liten under 
skeden av byggprojekten  1  2  3,33 3 1,15 
7. Det förekommer att levererat material är fel. Exempel på 
fel kan vara försenad leverans, utebliven leverans, defekta 
produkter och felaktig levererad vara.  1 1 1  3,00 3 1,00 
8. Jag får vänta med att utföra avsett arbete på grund av 
bristfällig byggplanering utförd arbetsledare och/eller 
platschef  3    2,00 3 0,00 

9. Vid bättre planering utförd av platschef/arbetsledare kan 
produktionen effektiviseras.      1 2   3,67 3 0,58 

10. Byggnadsarbetare blir uppsagda vid tillfälligt minskad 
sysselsättning (arbete)    3  4,00 3 0,00 

11. Möten inom byggbranschen är effektiva och har klara 
mål.      1 2   3,67 3 0,58 
12. Mötena startar vid angiven tidpunkt och slutar i utsatt     1 2   3,67 3 0,58 
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tid.  
         

Ständiga förbättringar (Kaizen) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Jag känner mig engagerad i att förbättra företagets sätt 
att arbeta     2 1   3,33 3 0,58 

2. Jag känner till vad företaget har för strategier för att 
åstadkomma kontinuerliga förbättringar     1 2   3,67 3 0,58 

3. Det företag som jag arbetar på har strategier för att 
åstadkomma kontinuerliga förbättringar     2 1   3,33 3 0,58 

4. Vi i arbetslaget arbetar på ett systematiskt sätt för att bli 
bättre yrkesarbetare.     1 2   3,67 3 0,58 

5. Jag blir erbjuden utbildning av företaget för att kunna 
utföra nya arbetsmoment eller använda bättre arbetssätt i 
mina vanliga arbetsmoment.       3   4,00 3 0,00 

6. Min chef hjälper mig att utveckla idéer för att lösa 
problem som dyker upp       3   4,00 3 0,00 

7. Mål som vi arbetar efter är att inga fel ska förekomma 
(noll fel) under projektets tid och efter slutbesiktning.     1 1 1 4,00 3 1,00 

8. Det företag som jag arbetar på känner kvalitetskrav från 
beställare/kunden       2 1 4,33 3 0,58 
9. En nöjd kund är viktigt för nästkommande arbeten.          3 5,00 3 0,00 

10. Arbete med kontinuerliga förbättringar är viktigt för 
byggbranschens utveckling       1 2 4,67 3 0,58 

11. Företaget som jag arbetar på är benäget att införskaffa 
den senaste tekniken   1 1  3,50 2 0,71 
         

Materialleveranser (Just-in-time) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Beställt material levereras i bestämd tid     3     3,00 3 0,00 
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2. Material leverans i rätt mängd     2 1   3,33 3 0,58 

3. Material beställs i större mänger än vad som behövs för 
tillfället.   2 1   2,33 3 0,58 
4. Material beställs i större mänger än vad som behövs för 
tillfället, för att säkerställa att produktionen fungerar utan 
stop  1 2   2,67 3 0,58 

5. Stora mängder material på arbetsplatsen gör att arbetet 
tar längre tid   1   2   3,33 3 1,15 

6. Material på byggarbetsplatsen är ivägen och måste 
därmed flyttas för att arbetet ska kunna utföras effektivt.  1 1 1  3,00 3 1,00 

7. När beställt material kommer i rätt tid och mängd blir 
produktionen effektivare.         3 5,00 3 0,00 

8. Planering av materialleveranserna resulterar i effektiv 
produktion.       1 2 4,67 3 0,58 

9. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen 
krävs högre krav på leverantörerna än i dagsläget.     1   2 4,33 3 1,15 

10. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen 
krävs högre krav på arbetsledarna/platscheferna än i 
dagsläget     1 1 1 4,00 3 1,00 
11. Vårt företag borde arbeta med att minimera alla lager     2   1 3,67 3 1,15 
         

Leverantörssamverkan [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Arbetsledare, platschefer och byggnadsarbetare på vårt 
företag har inte direktkontakt med kunder och leverantörer 2   1  2,00 3 1,73 

2. Genom att åstadkomma ett samarbete med några utvalda 
leverantörer kan produktionen bli effektivare       1 2 4,67 3 0,58 
3. Leveranssäkerheten är dålig (med leveranssäkerhet 
menas att produkter levereras i rätt tid, kvantitet och är 
felfria).  1  2   2,33 3 1,15 
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4. Jag vill tillsammans med platschefen bestämma vilka 
leverantörer och underentreprenörer vi ska arbeta med 
under olika byggnadsprojekt.     2 1   3,33 3 0,58 
         

Standardisering [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Ett standardiserat arbete (vilket innebär att arbetet sker 
enligt ett speciellt mönster) behövs för byggbranschens 
utveckling   1 2     2,67 3 0,58 

2. Standardiserat arbete resulterar i monotont arbete för 
byggnadsarbetarna.    1 2  3,67 3 0,58 
3. Antalet platsbyggda projekt bör minskas.  1 2       1,67 3 0,58 

4. Standardiserat arbete är nödvändigt för att kvalitén ska 
säkras och för att åstadkomma ständiga förbättringar     3     3,00 3 0,00 
         

Värdeflöde [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Det företag som jag arbetar på anser sig på förhand veta 
vad som är bäst för kunden och styrs därmed inte i första 
hand från specifika kundkrav  2   1 3,00 3 1,73 

2. Genom att ingående beskriva värdeflödet (hela skedet 
från order till leverans) kan icke värdehöjande aktiviteter 
minimeras, det vill säga ta bort de arbetsmoment som inte 
ger någon mervärde för kunden     3     3,00 3 0,00 

3. Ledarna på det företag som jag arbetar på vet hur arbetet 
går till i produktionen     1   2 4,33 3 1,15 
         

Inställning [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
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1. Ledningen på mitt företag känner sig skyldig att nå ett 
långsiktigt mål som går ut på att tillföra kunder och 
samhälle värde i stället för att bara nå kortsiktig lönsamhet       1 2 4,67 3 0,58 

2. Det företag som jag arbetar på känner sig förpliktad att 
intressera de anställa och företagets partners i stället för att 
se dem som utbytbara resurser.      1   2 4,33 3 1,15 

3. Ledningens filosofi kommer att fortleva i stället för att 
ändras så snart en ny ledare tillsätts.      1   2 4,33 3 1,15 
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SKANSKA (byggnadsarbetare)         

Ur denna del av bilagan går det utläsa vad de olika 
respondenterna har svarat.         
         

Slöseri [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Materialspill på arbetsplatsen kan minskas   1 2          2,67    3 0,58 

2. Överarbete sker, det vill säga man utföra mer arbete än 
kundens krav uttryckta i avtalen  2 1         2,33    3 0,58 
3. Arbete utförs i fel ordning någon gång varje vecka  2 1        2,33    3 0,58 

4. Arbete får göras om varje vecka på grund av fel utfört 
arbete 3          1,00    3 0,00 

5. Det förekommer att arbetsstyrkan är för stor under 
skeden av byggprojekten 2 1         1,33    3 0,58 

6. Det förekommer att arbetsstyrkan är för liten under 
skeden av byggprojekten    1 2      4,67    3 0,58 
7. Det förekommer att levererat material är fel. Exempel på 
fel kan vara försenad leverans, utebliven leverans, defekta 
produkter och felaktig levererad vara.  2  1       2,67    3 1,15 
8. Jag får vänta med att utföra avsett arbete på grund av 
bristfällig byggplanering utförd arbetsledare och/eller 
platschef  2 1        2,33    3 0,58 

9. Vid bättre planering utförd av platschef/arbetsledare kan 
produktionen effektiviseras.      1 1        3,50    2 0,71 

10. Byggnadsarbetare blir uppsagda vid tillfälligt minskad 
sysselsättning (arbete)  1  1 1      3,67    3 1,53 

11. Möten inom byggbranschen är effektiva och har klara 
mål.    1 1   1      3,33    3 1,53 
12. Mötena startar vid angiven tidpunkt och slutar i utsatt     3          3,00    3 0,00 
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tid.  
         

Ständiga förbättringar (Kaizen) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Jag känner mig engagerad i att förbättra företagets sätt 
att arbeta     1 1 1      4,00    3 1,00 

2. Jag känner till vad företaget har för strategier för att 
åstadkomma kontinuerliga förbättringar   2 1          2,33    3 0,58 

3. Det företag som jag arbetar på har strategier för att 
åstadkomma kontinuerliga förbättringar   1 1   1      3,33    3 1,53 

4. Vi i arbetslaget arbetar på ett systematiskt sätt för att bli 
bättre yrkesarbetare.     2   1      3,67    3 1,15 

5. Jag blir erbjuden utbildning av företaget för att kunna 
utföra nya arbetsmoment eller använda bättre arbetssätt i 
mina vanliga arbetsmoment. 3              1,00    3 0,00 

6. Min chef hjälper mig att utveckla idéer för att lösa 
problem som dyker upp 1 2            1,67    3 0,58 

7. Mål som vi arbetar efter är att inga fel ska förekomma 
(noll fel) under projektets tid och efter slutbesiktning.     1   2      4,33    3 1,15 

8. Det företag som jag arbetar på känner kvalitetskrav från 
beställare/kunden     1   2      4,33    3 1,15 
9. En nöjd kund är viktigt för nästkommande arbeten.          3      5,00    3 0,00 

10. Arbete med kontinuerliga förbättringar är viktigt för 
byggbranschens utveckling     1 1 1      4,00    3 1,00 

11. Företaget som jag arbetar på är benäget att införskaffa 
den senaste tekniken  1 1 1       3,00    3 1,00 
         

Materialleveranser (Just-in-time) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Beställt material levereras i bestämd tid     1 1 1      4,00    3 1,00 
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2. Material leverans i rätt mängd       2 1      4,33    3 0,58 

3. Material beställs i större mänger än vad som behövs för 
tillfället.   1 2        2,67    3 0,58 
4. Material beställs i större mänger än vad som behövs för 
tillfället, för att säkerställa att produktionen fungerar utan 
stop   1 2       3,67    3 0,58 

5. Stora mängder material på arbetsplatsen gör att arbetet 
tar längre tid 1 1   1        2,33    3 1,53 

6. Material på byggarbetsplatsen är ivägen och måste 
därmed flyttas för att arbetet ska kunna utföras effektivt.   2 1       3,33    3 0,58 

7. När beställt material kommer i rätt tid och mängd blir 
produktionen effektivare.         3      5,00    3 0,00 

8. Planering av materialleveranserna resulterar i effektiv 
produktion.       1 2      4,67    3 0,58 

9. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen 
krävs högre krav på leverantörerna än i dagsläget.     1 1 1      4,00    3 1,00 

10. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen 
krävs högre krav på arbetsledarna/platscheferna än i 
dagsläget   1 2          2,67    3 0,58 
11. Vårt företag borde arbeta med att minimera alla lager 1   2          2,33    3 1,15 
         

Leverantörssamverkan [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Arbetsledare, platschefer och byggnadsarbetare på vårt 
företag har inte direktkontakt med kunder och leverantörer 1    2      3,67    3 2,31 

2. Genom att åstadkomma ett samarbete med några utvalda 
leverantörer kan produktionen bli effektivare       1 2      4,67    3 0,58 
3. Leveranssäkerheten är dålig (med leveranssäkerhet 
menas att produkter levereras i rätt tid, kvantitet och är 
felfria).    1 2       3,67    3 0,58 
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4. Jag vill tillsammans med platschefen bestämma vilka 
leverantörer och underentreprenörer vi ska arbeta med 
under olika byggnadsprojekt. 1   1 1        2,67    3 1,53 
         

Standardisering [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Ett standardiserat arbete (vilket innebär att arbetet sker 
enligt ett speciellt mönster) behövs för byggbranschens 
utveckling     2 1        3,33    3 0,58 

2. Standardiserat arbete resulterar i monotont arbete för 
byggnadsarbetarna.    1  2      4,33    3 1,15 
3. Antalet platsbyggda projekt bör minskas.  2   1          1,67    3 1,15 

4. Standardiserat arbete är nödvändigt för att kvalitén ska 
säkras och för att åstadkomma ständiga förbättringar     2   1      3,67    3 1,15 
         

Värdeflöde [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Det företag som jag arbetar på anser sig på förhand veta 
vad som är bäst för kunden och styrs därmed inte i första 
hand från specifika kundkrav  1 1  1      3,33    3 1,53 

2. Genom att ingående beskriva värdeflödet (hela skedet 
från order till leverans) kan icke värdehöjande aktiviteter 
minimeras, det vill säga ta bort de arbetsmoment som inte 
ger någon mervärde för kunden     2   1      3,67    3 1,15 

3. Ledarna på det företag som jag arbetar på vet hur arbetet 
går till i produktionen 1 1 1          2,00    3 1,00 
         

Inställning [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
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1. Ledningen på mitt företag känner sig skyldig att nå ett 
långsiktigt mål som går ut på att tillföra kunder och 
samhälle värde i stället för att bara nå kortsiktig lönsamhet   1 1   1      3,33    3 1,53 

2. Det företag som jag arbetar på känner sig förpliktad att 
intressera de anställa och företagets partners i stället för att 
se dem som utbytbara resurser.    1 2          2,67    3 0,58 

3. Ledningens filosofi kommer att fortleva i stället för att 
ändras så snart en ny ledare tillsätts.  1 1     1      2,67    3 2,08 
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Total (byggnadsarbetare)         

I denna del av bilagan är svaren från alla tre företagen 
(NCC, Peab och Skanska) sammanförda.          
         

Slöseri [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Materialspill på arbetsplatsen kan minskas 0 2 4 3 0       3,11   9 0,78 

2. Överarbete sker, det vill säga man utföra mer arbete än 
kundens krav uttryckta i avtalen 0 5 3 0 1      2,67    9 1,00 
3. Arbete utförs i fel ordning någon gång varje vecka 1 3 3 1 1      2,78    9 1,20 

4. Arbete får göras om varje vecka på grund av fel utfört 
arbete 7 1 0 0 1      1,56    9 1,33 

5. Det förekommer att arbetsstyrkan är för stor under 
skeden av byggprojekten 2 4 2 0 1      2,33    9 1,22 

6. Det förekommer att arbetsstyrkan är för liten under 
skeden av byggprojekten 0 1 1 4 3      4,00    9 1,00 
7. Det förekommer att levererat material är fel. Exempel 
på fel kan vara försenad leverans, utebliven leverans, 
defekta produkter och felaktig levererad vara. 0 4 1 3 1      3,11    9 1,17 
8. Jag får vänta med att utföra avsett arbete på grund av 
bristfällig byggplanering utförd arbetsledare och/eller 
platschef 2 5 2 0 0      2,00    9 0,71 

9. Vid bättre planering utförd av platschef/arbetsledare 
kan produktionen effektiviseras.  0 2 3 3 0      3,13    8 0,83 

10. Byggnadsarbetare blir uppsagda vid tillfälligt minskad 
sysselsättning (arbete) 1 2 0 4 2      3,44    9 1,42 

11. Möten inom byggbranschen är effektiva och har klara 
mål.  0 2 2 3 2      3,56    9 1,13 
12. Mötena startar vid angiven tidpunkt och slutar i utsatt 0 1 6 2 0      3,11    9 0,60 
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tid.  
         

Ständiga förbättringar (Kaizen) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Jag känner mig engagerad i att förbättra företagets sätt 
att arbeta 0 1 4 3 1       3,44    9 0,88 

2. Jag känner till vad företaget har för strategier för att 
åstadkomma kontinuerliga förbättringar 0 3 2 3 1      3,22    9 1,09 

3. Det företag som jag arbetar på har strategier för att 
åstadkomma kontinuerliga förbättringar 0 1 4 2 2      3,56    9 1,01 

4. Vi i arbetslaget arbetar på ett systematiskt sätt för att bli 
bättre yrkesarbetare. 0 0 5 3 1      3,56    9 0,73 

5. Jag blir erbjuden utbildning av företaget för att kunna 
utföra nya arbetsmoment eller använda bättre arbetssätt i 
mina vanliga arbetsmoment. 4 1 0 4 0      2,44    9 1,51 

6. Min chef hjälper mig att utveckla idéer för att lösa 
problem som dyker upp 1 2 1 3 2      3,33    9 1,41 

7. Mål som vi arbetar efter är att inga fel ska förekomma 
(noll fel) under projektets tid och efter slutbesiktning. 0 0 2 3 4      4,22    9 0,83 

8. Det företag som jag arbetar på känner kvalitetskrav från 
beställare/kunden 0 0 1 3 5      4,44    9 0,73 
9. En nöjd kund är viktigt för nästkommande arbeten.  0 0 0 0 9      5,00    9 0,00 

10. Arbete med kontinuerliga förbättringar är viktigt för 
byggbranschens utveckling 0 0 1 2 6      4,56    9 0,73 

11. Företaget som jag arbetar på är benäget att införskaffa 
den senaste tekniken 0 1 2 2 2      3,71    7 1,11 
         

Materialleveranser (Just-in-time) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Beställt material levereras i bestämd tid 0 1 5 2 1      3,33    9 0,87 
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2. Material leverans i rätt mängd 0 1 3 4 1      3,56    9 0,88 

3. Material beställs i större mänger än vad som behövs för 
tillfället.  0 5 4 0 0      2,44    9 0,53 
4. Material beställs i större mänger än vad som behövs för 
tillfället, för att säkerställa att produktionen fungerar utan 
stop 0 3 4 2 0      2,89    9 0,78 

5. Stora mängder material på arbetsplatsen gör att arbetet 
tar längre tid 2 3 0 3 1      2,78    9 1,48 

6. Material på byggarbetsplatsen är ivägen och måste 
därmed flyttas för att arbetet ska kunna utföras effektivt. 0 1 4 2 2      3,56    9 1,01 

7. När beställt material kommer i rätt tid och mängd blir 
produktionen effektivare. 0 0 0 0 9      5,00    9 0,00 

8. Planering av materialleveranserna resulterar i effektiv 
produktion. 0 0 0 2 7      4,78    9 0,44 

9. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen 
krävs högre krav på leverantörerna än i dagsläget. 0 0 2 1 6      4,44    9 0,88 

10. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen 
krävs högre krav på arbetsledarna/platscheferna än i 
dagsläget 0 1 5 1 2      3,44    9 1,01 
11. Vårt företag borde arbeta med att minimera alla lager 1 0 5 1 2      3,33    9 1,22 
         

Leverantörssamverkan [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Arbetsledare, platschefer och byggnadsarbetare på vårt 
företag har inte direktkontakt med kunder och leverantörer 5 1 0 1 2      2,33    9 1,80 

2. Genom att åstadkomma ett samarbete med några 
utvalda leverantörer kan produktionen bli effektivare 0 0 1 2 5      4,50    8 0,76 
3. Leveranssäkerheten är dålig (med leveranssäkerhet 
menas att produkter levereras i rätt tid, kvantitet och är 
felfria).  1 0 4 3 0      3,13    8 0,99 
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4. Jag vill tillsammans med platschefen bestämma vilka 
leverantörer och underentreprenörer vi ska arbeta med 
under olika byggnadsprojekt. 2 1 4 2 0      2,67    9 1,12 
         

Standardisering [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Ett standardiserat arbete (vilket innebär att arbetet sker 
enligt ett speciellt mönster) behövs för byggbranschens 
utveckling 0 1 6 2 0      3,11    9 0,60 

2. Standardiserat arbete resulterar i monotont arbete för 
byggnadsarbetarna.  0 0 3 2 4      4,11    9 0,93 
3. Antalet platsbyggda projekt bör minskas.  5 3 1 0 0      1,56    9 0,73 

4. Standardiserat arbete är nödvändigt för att kvalitén ska 
säkras och för att åstadkomma ständiga förbättringar 0 0 8 0 1      3,22    9 0,67 
         

Värdeflöde [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Det företag som jag arbetar på anser sig på förhand veta 
vad som är bäst för kunden och styrs därmed inte i första 
hand från specifika kundkrav 0 4 1 0 3      3,25    8 1,49 

2. Genom att ingående beskriva värdeflödet (hela skedet 
från order till leverans) kan icke värdehöjande aktiviteter 
minimeras, det vill säga ta bort de arbetsmoment som inte 
ger någon mervärde för kunden 0 0 6 0 1      3,29    7 0,76 

3. Ledarna på det företag som jag arbetar på vet hur 
arbetet går till i produktionen 1 1 3 1 3      3,44    9 1,42 
         

Inställning [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
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1. Ledningen på mitt företag känner sig skyldig att nå ett 
långsiktigt mål som går ut på att tillföra kunder och 
samhälle värde i stället för att bara nå kortsiktig lönsamhet 0 1 2 2 3      3,88    8 1,13 

2. Det företag som jag arbetar på känner sig förpliktad att 
intressera de anställa och företagets partners i stället för 
att se dem som utbytbara resurser.  0 1 3 0 4      3,88    8 1,25 

3. Ledningens filosofi kommer att fortleva i stället för att 
ändras så snart en ny ledare tillsätts.  1 1 2 1 3      3,50    8 1,51 
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Bilaga 7 Totala respondenternas svar 
I denna bilaga summeras platschefers/arbetsledares och byggnadsarbetares gemensamma svar ihop. Utsagor i enkäterna som inte lika utformade 

till platschefer/arbetsledare och byggnadsarbetare har tagit bort.   
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Total (Platschefer/arbetsledare och 
byggnadsarbetare)         
         

Slöseri [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Materialspill på arbetsplatsen kan minskas 0 2 8 7 1       3,39    18 0,78 
2. Det förekommer ”överarbete” det vill säga att vårt 
företag utför mer arbete än kundens krav uttryckta i 
avtalen.  1 7 7 1 1       2,65    17 0,93 

5. Det förekommer att arbetsstyrkan är för stor under 
skeden av projekten. 7 7 2 1 1       2,00    18 1,14 

6. Det förekommer att arbetsstyrkan är för liten under 
skeden av projekten. 0 1 4 9 4       3,89    18 0,83 
7. Det förekommer att levererat material är fel. Exempel på 
fel kan vara försenad leverans, utebliven leverans, defekta 
produkter och felaktig levererad vara. 0 6 2 9 1       3,28    18 1,02 

8. Yrkesarbetarna får vänta med att utföra arbetsuppgifter 
på grund av felaktig planering utförd av arbetsledare och 
platschefer.  4 10 4 0 0       2,00    18 0,69 

9. Platschefer och arbetsledare skulle kunna förändra sin 
byggplanering och därmed effektivisera produktionen  0 4 7 6 0       3,12    17 0,78 

11. Byggnadsarbetarna blir uppsagda vid tillfällig minskad 
sysselsättning (arbete).              3 5 1 5 3       3,00    17 1,46 
12. Möten inom byggbranschen är effektiva och har klara 
mål 0 3 4 7 3       3,59    17 1,00 
13. Mötena startar vid angiven tidpunkt och slutar i utsatt 
tid.  0 2 9 5 1       3,29    17 0,77 
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Ständiga förbättringar (Kaizen) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Jag känner mig engagerad i att förbättra företagets sätt 
att arbeta. 0 1 8 6 3       3,61    18 0,85 

2. Jag känner till vad företaget har för strategier för att 
åstadkomma kontinuerliga förbättringar 0 3 6 7 2       3,44    18 0,92 

3. Det företag som jag arbetar på har strategier för att 
åstadkomma kontinuerliga förbättringar. 0 1 6 5 6       3,89    18 0,96 
4. Vi i arbetslaget arbetar på ett systematiskt sätt för att bli 
konkurrenskraftigare. 0 1 6 8 3       3,72    18 0,83 

5. Jag blir erbjuden utbildning av företaget för att öka min 
kompetens inom mina arbetsuppgifter. 4 1 2 9 1       3,12    17 1,36 

6. Jag hjälper yrkesarbetarna att utveckla idéer för att lösa 
problem som dyker upp. 1 3 2 6 5       3,65    17 1,27 

10. Mål som vi arbetar efter är att inga fel ska förekomma 
(noll fel) under projektets tid och efter slutbesiktning.  0 0 3 6 8       4,29    17 0,77 

11. Det företag som jag arbetar på känner kvalitetskrav 
från beställare/kunden. 0 0 1 7 10       4,50    18 0,62 
12. En nöjd kund är viktigt för nästkommande arbeten.  0 0 1 2 15       4,78    18 0,55 

13. Arbete med kontinuerliga förbättringar är viktiga för 
byggbranschens utveckling. 0 0 2 6 10       4,44    18 0,70 

15. Företaget som jag arbetar på är benäget att införskaffa 
den senaste tekniken. 0 1 3 7 5       4,00    16 0,89 
         

Materialleveranser (Just-in-time) [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 
1. Beställt material levereras i bestämd tid.  0 2 9 5 2       3,39    18 0,85 
2. Material leverans i rätt mängd.  0 1 6 8 3       3,72    18 0,83 

3. Material beställs i större mänger än vad som behövs för 
tillfället. 1 9 7 1 0       2,44    18 0,70 
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4. Material beställs i större mänger än vad som behövs för 
tillfället, för att säkerställa att produktionen fungerar utan 
stop. 1 5 6 4 2       3,06    18 1,11 

7. Material på byggarbetsplatsen är ivägen och måste 
därmed flyttas för att kunna utföra arbetet effektivt.  2 3 7 3 3       3,11    18 1,23 

8. Om beställt material kommer i rätt tid och mängd kan 
produktionen ske effektivare. 0 0 3 3 12       4,50    18 0,79 

9. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen 
krävs högre krav på leverantörerna än i dagsläget.  0 1 3 4 10       4,28    18 0,96 

10. För att minska lager av material på byggarbetsplatsen 
krävs högre krav på arbetsledarna/platscheferna än i 
dagsläget.  0 2 5 7 4       3,72    18 0,96 
11. Vårt företag borde arbeta med att minimera alla lager.  1 1 10 4 2       3,28    18 0,96 
         

Leverantörssamverkan [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

2. Arbetsledare, platschefer och byggnadsarbetare har inte 
direktkontakt med kunder och leverantörer.  10 3 2 1 2       2,00    18 1,41 

3. Genom att åstadkomma ett samarbete med några utvalda 
leverantörer skulle produktionen bli effektivare 0 1 4 6 6        4,00   17 0,94 

4. Leveranssäkerheten är bristfällig (med leveranssäkerhet 
menas att produkter levereras i rätt tid, kvantitet och är 
felfria).  2 2 8 5 0       2,94    17 0,97 
         

Standardisering [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

2. Ett standardiserat arbete (vilket innebär att arbetet sker 
enligt ett speciellt mönster) behövs för byggbranschens 
utveckling. 0 1 9 8 0       3,39    18 0,61 
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3. Standardiserat arbete resulterar i monotont arbete för 
byggnadsarbetarna 0 1 5 7 4       3,82    17 0,88 
4. Antalet platsbyggda projekt bör minskas. 7 4 5 2 0       2,11    18 1,08 

5. Standardiserat arbete är nödvändigt för att kvalitén ska 
säkras och för att åstadkomma ständiga förbättringar.  1 1 10 3 3        3,33    18 1,03 
         

Värdeflöde [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Det företag som jag arbetar på anser på förhand vad som 
är bäst för kunden och styrs därmed inte i första hand med 
utgångspunkt från specifika kundkrav. 2 5 3 3 3       3,00    16 1,37 

2. Genom att ingående beskriva värdeflödet (hela skedet 
från order till leverans) kan icke värdehöjande aktiviteter 
minimeras, det vill säga ta bort de arbetsmoment som inte 
ger någon mervärde för kunden. 0 0 10 2 1       3,31    13 0,63 

3. Ledarna på det företag som jag arbetar på vet hur arbetet 
går till i produktionen. 1 2 7 5 3       3,39    18 1,09 
         

Inställning [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]  [ Medel ] [Antal svar] [ Standardavvikelse] 

1. Ledningen på mitt företag känner sig skyldig att nå ett 
långsiktigt mål som går ut på att tillföra kunder och 
samhälle värde i stället för att bara nå kortsiktig lönsamhet. 0 1 4 9 3       3,82    17 0,81 

2. Det företag som jag arbetar på känner sig förpliktad att 
intressera de anställa och företagets partners i stället för att 
se dem som utbytbara resurser. 0 1 7 3 6       3,82    17 1,01 

3. Ledningens filosofi kommer att fortleva i stället för att 
ändras så snart en ny ledare tillsätts.  1 2 5 5 4       3,53    17 1,18 
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