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Sammanfattning

En väl genomförd planering genomsyrar ett helt byggprojekt, redan från anbud till 
överlämnande och ger den bästa förutsättningen att få ett lyckat sådant. Syftet med all 
planering är att välja och tillämpa bra arbetsmetoder, hjälpmedel och utrustning, minimera 
slöseri av olika sorter samt göra materialhantering enkel och direkt, dessa parametrar bidrar 
till att öka effektiviteten på ett projekt oavsett art. Med bra planering kan icke-värdeskapande 
aktiviteter reduceras vilket ger ett mervärde för kunden. Det bästa ett företag kan erbjuda en 
kund är kvalitet, produkten kan aldrig bli förstklassig om producenten inte vet vad kunden vill 
ha. 

Detta arbete studerar effektivisering, uppbyggt dels av en teoridel, dels av en fallstudie. 
Teoridelen ger förutom en historisk återblick, en mer ingående redogörelse av hur man kan 
nyttja systemen Lean Production, Lean Construction och från dessa koncept genereras 
uppkomsten av planeringsverktyget Last Planner, vilket är ett verktyg för att främja 
samordning och samverkan ute på arbetsplatsen som ett sista steg innan produktion. Dessa 
system tränger ned på djupet om hur slöserier ska reduceras och hur gemenskap mellan 
medarbetarna skapas och därmed skapar mervärde åt kunden. Fallstudien som arbetet 
behandlar är en nybyggnation av ett flerbostadshus. För att förbättra samordningen och 
samspelet entreprenörer emellan har kontinuerliga samordningsmöten hållits i slutet av 
byggprojektet. Studien behandlar de sex sista mötena, i vilka Last Planner och veckoplanering 
har nyttjats. 

Trots den korta tidsrymden fallstudien avser, sex veckor i slutet av byggprojektet, då hela 
byggtiden omfattade cirka ett år, visar ändå att resultaten koordinerar med tidigare gjorda 
undersökningar beträffande vilka parametrar som bidrar till att arbete inte utförs som 
planerats. Författarens intryck utifrån de resultat fallstudien pekar på, är att om man använder 
planeringsverktyget Last Planner genomgående under ett helt byggprojekt, inte bara i 
slutfasen som i fallstudien, blir effekten större. Detta skulle innebära att man blir mer 
förutseende och får en större överblick beträffande till exempel samordning, information, 
materialbeställning, materialhantering, personalresurser och transporter. Orsakerna som ger 
upphov till diverse slöserier minimeras vilket per automatik leder till att kostnaderna 
reduceras och därmed ökar vinstmarginalen. 



3

Abstract

A well implemented planning permeates an entire construction project, from the quotation to 
the finalisation, and gives the best prerequisite to get a successful project. The purpose of all 
planning is to choose and work with good working methods, aids and equipment, minimize 
wastes and simplify the handling of material. These parameters contribute to increase the 
efficiency in projects of all kinds. With good planning the non-value-added activities will be 
reduced which gives added value to the customer. The best thing a producer can offer the
customer is quality; a product can never become first class if the producer does not know 
what the customer wants.  

This study considers efficiency improvement in construction and contains as well a theory 
part as a case study. The theory part gives, apart from an historic review, a more detailed 
description of how you can use the systems Lean Production, Lean Construction and from 
these concepts generate the birth of the planning tool Last Planner. Last Planner is a tool to 
promote coordination and collaboration on the working site through a last planning step 
before production. These systems penetrate how wastes should be reduced and how 
cooperation among employees is formed and accordingly the creation of added value for the 
customer. The case study in this document deals with construction of a new apartment 
building. To increase the coordination and teamwork among contractors, coordination 
meetings have been held continuously during the end of the construction project. The case 
study deals with the last six meetings, in which Last Planner weekly work planning has been 
used.    

Despite the short space of time the case study refers to, six weeks at the end of the 
construction project where the entire construction time covered about a year, the results still 
show that they are congruent with surveys done previously, in which parameters that 
contributes to work that does not get done according to the plan, are considered. The author’s 
impression of the result which the case study is based on is that if you use the planning tool 
Last Planner through out the entire construction project, and not just in the final phase as in 
the case study, the effect will be bigger. This would mean that you get more foresight and get 
a greater overview concerning for example coordination, information, material order, material 
handling, personnel resources and transports. The reasons that cause different kind of wastes 
minimize and that, per automatic, leads to cost reductions and there by increases the profit 
margin.    
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1. Inledning

Det första kapitlet i examensarbetet ger en kort beskrivning av rapportens syfte och bakgrund 
samt vilka avgränsningar och forskningsfrågor som kommer att vara aktuella i arbetet.

1.1 Varför behövs bra planering?
En väl genomförd planering genomsyrar ett helt byggprojekt, redan från anbudsskede till 
byggskedets slut och ger den bästa förutsättningen att få ett lyckat byggprojekt. Det ska 
planeras för exempelvis markberedning, manskapsbodar, maskiner, el, vilka 
skyddsanordningar som krävs, vilket material som måste köpas in och slutligen när leveranser 
ska komma. Det finns flertalet anledningar till varför god planering bör upprätthållas; bland 
annat för att projektet ska hålla uppsatta tider eller deltider, projektet ska uppnå en god 
ekonomi, kunna styra bygget och skapa en god arbetsmiljö, samt minska störningar och uppnå 
rätt kvalitet. (Nordstrand & Révai, 2002)

För att själva byggstarten ska ske smidigt, bör den vara väl organiserad innan så att starten 
sker på rätt sätt, inte så snabbt som möjligt, detta för att undvika till exempel felaktiga 
ritningar. En huvudtidplan kan upprättas efter arbetsmoment och en genomtänkt planering, 
vitsen med denna är att ge en överskådlig bild av hela projektet, från projektering till 
slutbesiktning. En huvudtidplan tar upp de väsentligaste aktiviteterna i varje skede, även för 
underentreprenörer, och den ska även innehålla viktiga händelser, bland annat när taket är 
lagt, när huset är tätt, när påsläpp av permanent värme skett och slutbesiktningsdatum
bestämts. (Nordstrand & Révai, 2002)

Lämpligt att bruka under själva byggskedet är exempelvis fyramånadersplaner, månadsplaner, 
veckoplaner, detaljplaner, vilka behövs om det finns stora samordningsbehov till exempel vid 
ett visst skede, och slutligen en färdigställandeplan. (Nordstrand & Révai, 2002)

Vitsen med all planering är att välja och tillämpa bra arbetsmetoder, hjälpmedel och 
utrustning, använda sig av lämplig resursinsats, måna om god arbetsmiljö, minimera spill och 
göra materialhantering enkel och direkt, eftersträva att minimera störningar, samtliga 
parametrar bidrar till att öka effektiviteten. (Nordstrand & Révai, 2002)

1.2 Syfte
Syftet med denna rapport är att få ett nytt synsätt på hur man kan minska slöseri av både tid, 
material och resurser, ute på en byggarbetsplats med relativt enkla metoder. Arbetet fokuserar 
på effektivisering i dess helhet, från kundtillfredsställelse och egenskaper en ledare bör ha, till 
metoder att minska specifika slöserier samt beskrivning av veckoplanering. Förhoppningen är 
att SA Englund i fortsättningen kommer att finna nytta av att använda sig av detaljerad 
planering från projekteringsstart till överlämning av färdigt projekt. 

1.3 Avgränsningar
Arbetets avgränsningar är;

- Rapportens omfattning begränsas till 20 veckors heltidsarbete
- Rapporten behandlar endast en byggarbetsplats i dess slutskede
- Rapporten behandlar endast planeringsverktyget Last Planner vid fallstudien
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1.4 Forskningsfrågor
De forskningsfrågor som kommer att vara relevanta för studien och som jag kommer att 
försöka svara på under arbetets gång är;

- Är tiden tillräcklig för att se förbättringsresultat avseende planeringen i förevarande 
fallstudie?

- Krävs omfattande åtgärder för att planeringsverktyget Last Planner implementeras i ett 
projekt?

- Är det av avgörande betydelse när i projektet implementering sker?
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2. Metodik

Detta kapitel beskriver hur rapportens datainsamling för både teoridel och empiridel gått till.

Författaren började med att studera gamla examensarbeten och uppsatser med anknytning till 
aktuellt ämne, för att få tips om nödvändig litteratur. Detta för att ge forskaren en djupare 
inblick i aktuellt ämne men även att få en grund att känna sig trygg att vila på. Litteraturen är 
vald i form av facklitteratur, examensarbeten, doktorsavhandlingar, internet samt artiklar 
utdelade av handledaren. Parallellt med inhämtningen av litteratur, påbörjades 
examensarbetets praktiska del.

Arbetets praktiska del är utförd vid samordningsmöten vid byggskedets slutskede, på mötena 
har veckoplanering nyttjats för att främja samordning och samverkan entreprenörer emellan. 

Denna rapport nyttjar sig av kvalitativ undersökning, då två öppna intervjuer och en 
enkätundersökning är utförd där underlaget varit begränsat. www.ne.se beskriver kvalitativ 
undersökning i vilken forskaren försöker fånga människors handlingar och dessa handlingars 
betydelse, vid ett begränsat populationsunderlag. 

http://www.ne.se
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3. Teoretisk referensram

Den teoretiska referensramen behandlar en kort historisk tillbakablick med kommentarer 
avseende både taylorismen och fordismen. Rapporten fortsätter med en presentation av 
koncepten Lean Production och Lean Construction. Den avslutas med uppkomst och 
nyttjande av Last Planner. 

3.1 Historisk tillbakablick av standardisering
När verkstäderna i USA började expandera, i början av 1800-talet, ökade antalet förmän och 
hierarkinivåerna blev fler, detta i sin tur ledde till att effektiviteten sjönk. Detta rådde man bot 
på genom att införa ackordsavtal, vilka ligger kvar än idag, då en tanke på planering inte 
fanns. Ändock gjordes inte mer än vad lönen gav, maskning var utbrett bland arbetarna. Med 
tiden växte behovet av standarder, då efterfrågan på maskiner och verktyg ökade drastiskt i 
samband med jordbrukets exploatering, invandring och kolonisering av nya områden. Helt 
plötsligt krävdes planering för att effektivisera arbetet. (Sandkull & Johansson, 2000) Vid 
sekelskiftet 18-1900-tal var bilproduktionen fortfarande hantverksmässig, samtidigt som 
bilarna blev kundanpassade blev de dyra att tillverka. Ur detta föddes tanken om 
serietillverkning. Genom serietillverkning kunde produktionskostnaderna drastiskt sänkas.
(Toolanen, 2006)

3.1.1 Taylorism
Taylor avbröt studierna vid Harvard och började som lärling vid en verkstad omkring 1870.
Vid denna mekaniska verkstad fick han möjlighet att testa och utföra sina vetenskapliga 
studier och analyser. I sina studier kunde Taylor se att nykomlingar lärdes av de rutinerade att 
spara på arbetstakten, det fanns ingen anledning att göra mer än man måste. Taylor såg även 
att det var de äldre, rutinerade arbetarna som satt inne med all detaljkunskap, vilket gjorde att 
de styrde arbetet i både utförande och tidsåtgång. Hans experiment resulterade i två teser;
(Sandkull & Johansson, 2000)

 Det finns ett bästa sätt att utföra arbetet på
 Rätt man på rätt plats

(Sandkull & Johansson, 2000)
Taylor byggde sina teser på att ha ett standardiserat arbetssätt, helt enkelt utröna det enklaste 
och bästa sättet att arbeta, reducera ledtiderna, tiden det tar för en viss process, tid- och 
rörelseschema, som är ett verktyg för att utröna standardiserat arbete, samt mätningar och 
analyser för att ständigt förbättra processerna. Taylors system baserade sig på att skilja 
planeringen från produktionen, (Dennis, 2007) för att möjliggöra att arbetet blev objektivt och 
därigenom kunde standardiseras. (Sandkull & Johansson, 2000)

3.1.2 Fordism
Henry Ford skapade 1903 Ford Motor Company, och var en av grundarna för 
massproduktionsteknik för bilar i USA. Ford hade en vision om att skapa och producera en bil 
som var man kunde äga, handha och underhålla. För att ha kapaciteten att producera denna bil 
var Ford först med att konstruera det löpande bandet, eller flödesprincip som Ford själv 
kallade det, vilket kom att inspirera hela den amerikanska bilindustrin med avseende på 
effektivitet. (www.ford.se)

Ford reducerade antalet delar som flyttades mellan manskapet till att varje arbetare gjorde fler 
moment på samma del, vilket var en viktig process av att göra en detalj standardiserad. När 
detaljer blev standardiserade kunde innovationer av dess design följa utvecklingen och 

http://www.ford.se
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därmed reducera kostnaderna enormt. Eftersom började Ford med att transportera bildelarna 
till verkstadsgolvet, till skillnad mot att arbetarna skulle hämta dessa, minskade tidsslöseriet 
för varje arbetare. (Dennis, 2007)

Fords huvudprinciper bakom massproduktion var; (Sandkull & Johansson, 2000)
 Den planerade, regelbundna och kontinuerliga förflyttningen av produkterna 

genom verkstaden.
 Arbetsuppgifterna tilldelades arbetaren, i stället för att denne själv fick ta initiativ 

att finna sin arbetsuppgift, därigenom kunde arbetstiden förkortas.
 Analysen av tillverkningens olika moment och fördelningen av dessa moment på 

olika arbetare.
(Sandkull & Johansson, 2000)

Masstillverkningen implementerades i alla led, från råvara till färdig produkt, även 
underleverantörer inkluderades. (Sandkull & Johansson, 2000) Dessa teser ledde så 
småningom till minskad arbetskraft per tillverkad bil, samt rejäla kostnadsreduktioner. 
(Dennis, 2007)

3.2 Kvalitet
I arbetet med att förbättra kvalitén bör problemen angripas noggrant och systematiskt. För att 
enkelt och visuellt klargöra en sådan arbetsgång kan man använda sig av en förbättringscykel. 
Planera → Gör → Studera → Lär (Bergman & Klefsjö, 2006)

 Planera
Fastställ den väsentliga orsaken till problemet. Gör faktabaserade beslut med 
avseende på förändringar. Nyttja olika förbättringsverktyg för att klargöra 
tänkbara anledningar till problemet. Därefter sammanställs data för att 
synliggöra källorna till fel och variation. (Bergman & Klefsjö, 2006)

 Gör
Sätt ihop en arbetsgrupp, vilka är väl införstådda med problem och 
problemlösningar, ge dem ansvaret att åtgärda nämnda problem. (Bergman & 
Klefsjö, 2006)

 Studera
Efter utförda åtgärder måste nya kontroller genomföras för att utvärdera 
resultatet, om tänkt förbättring är uppnådd. Om resultatet är tillfredsställande 
är det av stor vikt att den nya, förbättrade nivån bibehålls. (Bergman & 
Klefsjö, 2006)

 Lär
Det är väsentligt att ta lärdom av vad förbättringsarbetet gav, för att undvika att 
samma problem uppstår igen. Analysen av hur förbättringsarbetet fungerade är 
viktigt för att ha möjlighet att se om själva arbetssättet behöver förbättras.
(Bergman & Klefsjö, 2006)
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3.2.1 Kundtillfredsställelse
Kundtillfredsställelse är det egentliga måttet på varans eller tjänstens kvalitet. En produkts 
kvalité uppfyller kundens uttalade men även omedvetna behov och förväntningar. Det är 
endast kunden som kan avgöra om produkten har tillräcklig kvalitet för dess ändamål. 
(Bergman & Klefsjö, 2006)

3.2.1.1 Extern kundtillfredsställelse
Externa kunder är både de kunder som tar del utav slutprodukten, men även andra 
intressenter, så som leverantörer och samhället i stort. Undersökningar visar att det är fem 
gånger så dyrt att skaffa en ny kund jämförelsevis mot en kund man redan har. Därför är det 
av stor vikt att etablera stabila kundkontakter som ger återkommande beställningar. Genom 
att arbeta med exempelvis olika undersökningar får man en inblick i vad kunderna önskar, för 
hur ska man kunna producera rätt produkt om man inte vet vad de vill ha? En kund har både 
basbehov, uttalade behov men även omedvetna behov. (Bergman & Klefsjö, 2006)

 Basbehov måste vara uppfyllda för att inte missnöje ska uppstå. Däremot vinns inga 
nöjda kunder, detta är en nödvändig kvalitet. (Bergman & Klefsjö, 2006)

 Uttalade behov är de behov man specifikt kan sätta på papper. Det är vad kunden 
tycker är viktigt och vad denne förväntar sig att få, så kallad förväntad kvalitet. 
(Bergman & Klefsjö, 2006)

 De omedvetna behoven är de behov kunden inte visste att han hade eller behövde. När 
dessa behov identifieras och utförs fås en attraktiv produkt gentemot konkurrenter, 
men det ger även nöjda och lojala kunder, detta är en attraktiv kvalitet. (Bergman & 
Klefsjö, 2006)

3.2.1.2 Intern kundtillfredsställelse
Två stora aspekter med avseende på detta är motivation och delaktighet. Brister motivationen 
leder det till otillfredsställelse hos medarbetaren, men även dåligt utfört arbete. Det är av vikt 
att varje enskild individ känner kreativitet, fysisk aktivitet och social kontakt. Varje individ 
ska ha möjlighet att tänka själv och dela problem med kollegor. Det är viktigare för en 
människa att ingå i ett bra socialt nätverk än att ha stora materiella fördelar. (Bergman & 
Klefsjö, 2006)
Maslows behovshierarki är en ständigt återkommande teori i litteraturen. Trappan som består 
av fem olika steg är uppbyggd av fysiologiska-, trygghets-, sociala- och självhävdelsebehov 
samt självförverkligande. Det första steget beskriver de grundläggande behov människan har, 
till exempel mat, dryck, sömn och sex, vilka människan tillgodogör sig per automatik. Nästa 
steg behandlar människans trygghetsbehov, det beskriver behovet att vara skyddad, att vara 
trygg med omgivningen och i sig själv. Tredje steget beskriver de sociala behoven, eller 
behov av kärlek vilket var människa har. Människan är ett flockdjur som inte trivs att vara 
ensam. Självhävdelsebehov är följande steg i behovshierarkin, en mer komplex grupp som 
framhäver människans behov av respekt från sig själv och andra. I denna grupp inkluderas 
även behov såsom prestationsförmåga, oberoende och frihet, även behov som erkännande och 
uppmärksamhet från andra. Självförverkligande är översta steget i trappan, det steget handlar 
om att en människa ska bli allt hon bara kan bli, det enda som kan hindra självförverkligande 
är det egna väsendet. (Bakka et al., 2001) Grundläggande behov måste tillgodoses innan man 
kan förverkliga sig själv, däremot kan stegen verka parallellt med varandra i viss mån, där 
något steg är mer framträdande än ett annat. (Bergman & Klefsjö, 2006)
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Att tro på sin medarbetare skapar delaktighet och gemenskap. Genom att åstadkomma 
självbestämmande hos individen, så som valmöjligheter, handlingens yttre tryck, betydelse av 
resultatet och andra inblandade, fås som slutresultat kvalitet i handlingen rakt igenom. 
(Bergman & Klefsjö, 2006)

3.2.2 Hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling
Företaget har en viss kultur vilket det grundar sina värderingar på. Grundstenarna som 
samverkar och skapar en helhetsbild, genom engagerat ledarskap, är; (Bergman & Klefsjö, 
2006)

 Sätt kunderna i centrum
Återigen är kundens behov och förväntningar styrande vid produktion av 
produkten. Företaget tar aktivt och kontinuerligt reda på vad kunden egentligen 
vill ha. En produkts kvalité är beroende av marknadskonkurrensen, den är 
ständigt föränderlig. (Bergman & Klefsjö, 2006)

 Arbeta med processer
Processer ger förutsättningar att effektivisera samtidigt som resursbehovet 
minskar. Moment som är sammanhängande och ständigt upprepade i tiden 
klassas som en process. (Bergman & Klefsjö, 2006)

 Gör faktabaserade beslut
Företaget bör kontinuerligt söka och ta del av lämplig information, för att 
sammanställa och sedan analysera och utvärdera. Slumpen bör inte få avgöra, 
utan informationen bör vara väl understödd av pålitliga fakta. Till hjälp 
används bland annat ledningsverktyg och förbättringsverktyg. (Bergman & 
Klefsjö, 2006)

 Skapa förutsättningar för delaktighet
Delegation, befogenheter och ansvar skapar en känsla för delaktighet och 
engagemang hos medarbetaren. Tre viktiga aspekter att ta hänsyn till är;
 En människa ska känna att hon behövs
 Vid delegerat ansvar stärks den egna individens resurser
 En människa utan information kan inte heller ta ansvar
(Bergman & Klefsjö, 2006)

 Arbeta ständigt med förbättringar
Om strävan att bli bättre avtar, tappar man snart konsten att vara bra. 
Undersökningar visar att tio till trettio procent (10-30%) av omsättningen är 
kostnader relaterade till kvalitetsbrister. En sanning med modifikation är ”gör 
rätt från början”, utan misslyckanden tar man sig inte framåt och arbetar fram 
nya förbättringsåtgärder. Däremot bör strävan ligga i att göra rätt från början. 
(Bergman & Klefsjö, 2006)
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3.2.3 Ledarskap
En ledare ska vara en lärare och inte en boss. En ledare kan jämföras med en coach, någon 
som planerar huvuddragen men lämnar detaljer orörda för spelarna att lösa. (Bergman & 
Klefsjö, 2006) ”Ordet ”chef” kommer från latinets ”caput” som betyder ”huvud”, medan 
”ledare” betyder ”den som kan få någon att gå””. (Bergman & Klefsjö, 2006) Ledarskap bör 
handla om att skapa visioner som inger delaktighet och sedan inspirera och motivera att uppnå 
ett flyt i rätt riktning så effektivt som möjligt. Egenskaper så som förmåga att kommunicera, 
presentera och argumentera blir framträdande i ett ledarskap. Ledarskap handlar till stor del 
om retorik, konsten att tala. För att kunna övertyga sina åhörare bör tre aspekter vara 
inkluderade, nämligen förtroende parter emellan, förmåga att väcka känslor hos lyssnaren och 
slutligen sätta det väsentliga i ett logiskt sammanhang. (Bergman & Klefsjö, 2006)

3.2.4 Vad tjänar man på kvalitet?
Återkommande ledord inom kvalitetsutveckling är ökad kundtillfredsställelse. Pengar tjänas 
om bland annat företaget har nöjda kunder som gärna återkommer, en låg sjukfrånvaro och en 
låg personalomsättning, en god placering på marknaden, korta ledtider samt hög produktivitet. 
En viktig faktor är även att minska kostnaderna för diverse slöseri. Genom att uppnå en bättre 
lönsamhet kan investeringar göras för framtiden, till exempel utveckla än bättre produkter 
gentemot konkurrenterna. (Bergman & Klefsjö, 2006)

3.3 Lean Production
I samband med den industriella revolutionen i början av 1900-talet etablerades de 
grundläggande principerna i vad som skulle komma att bli principerna i Lean. Fokus låg på 
sparsamhet, utbytbara delar, arbetsdelning och korta ledtider i hela produktionskedjan, dessa 
parametrar resulterade i en hög och snabb tillverkning samt till ett lågt pris av bilar. (Bicheno, 
2006) Själva konceptet Lean Production kom till efter ett stort internationellt 
forskningsprojekt på 1980-talet, där syftet var att fastställa det effektivaste sättet att producera 
bilar på, konkret är Lean Production en tolkning av Toyotas produktionssystem, TPS.
Översatt till svenska betyder Lean Production resurssnål produktion, detta är med avseende på 
dels tillverkningssättet dels på hela flödet från underleverantör till kund. (Sandkull & 
Johansson, 2000) Kännetecknet för det leana konceptet är hållbarhetsperspektiv samt 
framhävandet av mänskliga värden. (Toolanen, 2006)

Tabell 3.1: Beskriver skillnaden mot traditionellt tänkesätt på produktion mot leant tankesätt. 
(Dennis, 2007)
Mentala modeller mellan traditionella och leana-tankebanor skiljer sig markant;
Traditionellt Lean
Du ska! (ledare = boss) Vad tycker du? (ledare = lärare)
Det finns några standarder (men 
oklart var de är och om de följs)

Det finns enkla, visuella standarder 
för samtliga viktiga moment

Specialister gör standarder, andra vad 
de blir tillsagda

Manskapet närmast arbetet gör 
standarder, och tar in speciallister 
om nödvändigt

Gör så mycket och så fort du bara kan 
(push)

Gör bara vad kunden beställt (pull)

Gör – gör – gör – gör Planera – gör – studera – lär
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Stabilitet

Standardisering

Mål: Kundfokus
Högsta kvalitet, lägsta kostnad, kortaste ledtider genom 

att ständigt eliminera slöseri

Just-In-Time Jidoka

Involvering:

Flexibla, motiverade 
medarbetare som 

ständigt söker en bättre 
väg

3.3.1 Det leana huset
Enkelt kan Lean Production beskrivas visuellt med hjälp av ett hus. (Dennis, 2007)

Figur 3.1: Figuren föreställer ett visuellt beskrivande av Lean Production.
(Dennis, 2007)

Huset byggs upp på stabilitet och standardisering av arbetsprocesserna, väggarna är just-in-
time koncept av leverans av delar samt jidoka, automatisering av den mänskliga tanken.
Hjärtat i huset är involvering från alla medarbetare, att ständigt söka efter en bättre väg att gå. 
Slutligen är målet kundnöjdhet och kundfokus, att kunna leverera en produkt till högsta 
kvalitet med lägsta möjliga kostnad till den kortaste produktionstiden. (Dennis, 2007)

Kundfokus
Målen som skall uppnås är produktivitet, kvalitet, lägst kostnad, leveranstid, säkerhet och 
miljö samt moral. (Dennis, 2007)

Stabilitet
Stabilitet bör eftersträvas i varje medarbetare, maskin, material och metod. Standarder ger 
stabilitet, en standard är en klar och tydlig bild av ett eftersträvat förhållande. Felaktigheter 
belyses direkt av standarder, vilket underlättar för att korrekta åtgärder tas in. En bra standard 
är enkel, tydlig och visuell. (Dennis, 2007)

Standardiserat arbete
Standardiserat arbete föreskriver det säkraste, enklaste och mest effektiva sätt att utföra ett 
moment på för tillfället. Därför sker också kontinuerliga förändringar av det standardiserade 
arbetssättet. (Dennis, 2007) Standardiserat arbetssätt innebär att arbetsmetoder uppdateras 
ifall bättre uppdagas, varje arbetsmoment kan bli utfört på ”ett bästa sätt”. Det minskar 
variationer och därigenom ökar stabiliteten i arbetet samt gör det enklare att upptäcka fel och 
avvikelser. Slutligen ger det möjlighet till ständiga förbättringar och lärdom då det hela tiden 
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ligger en standard att arbeta utifrån. Väsentliga bitar inom standardiserat arbete är att ta 
hänsyn till arbetstid, arbetsuppgifternas ordningsföljd samt antal produkter i arbete. (Bicheno, 
2006) 

Just-in-time
Med just-in-time menas att produktionen bara ska producera rätt produkt i rätt kvantitet och i 
rätt tid. (Dennis, 2007) Produktionsflödet skall styras så att råvaru-, mellan- och slutlager blir 
onödiga. (Sandkull & Johansson, 2000) Principen bygger på några enkla teser; (Dennis, 2007)

 Producera inget som inte kunden beställt
 Alla processer bör länkas till kundens krav på produkten
 Eftersträva kontinuerligt flöde 
 Maximera både personalens och maskinparkens flexibilitet (Dennis, 2007)

Jidoka
I produktionen är jidoka ett verktyg som nyttjas för att skapa defektfria processer genom att 
ständigt förbättra processernas duglighet, avgränsa och rätta till felaktigheter i processen samt 
använda erfarenhetsåterföring mellan medarbetarna. (Dennis, 2007) Med jidoka menas att var 
och en ska gå och se själv, analysera situationen, lyfta problemen till ytan och fråga varför? 
fem gånger. (Liker, 2004)

Involvering
För att få det leana konceptet att fungera är involvering av medarbetarna ett måste. Viktiga 
frågor som bör ställas och få svar är till exempel; Hur ska företaget involvera medarbetarna? 
Behöver de några särskilda kunskaper för att upprätthålla konceptet? Vilken roll spelar 
företagsledningen? Involvering är en förutsättning för att förbättra och stärka den långsiktiga 
planeringen inom företaget. Några aktiviteter som stärker involveringen av medarbetarna är 
5S och kaizen-cirklar, koncept som författaren belyser vidare i kapitel 3.3.3 och 3.4.3. Dessa 
stärker bland annat gruppdynamiken, belyser ledaregenskaper, klarlägger problem och 
problemlösning samt uppmärksammar hur man ska tänka klart och logiskt. (Dennis, 2007)

Sandkull & Johansson (2000) arbetar med forskningsresultat vilka behandlar förutsättningar 
för lärande. Dessa är;

 Den största delen av lärandet sker på arbetsplatsen och inte i lärosalar.
 Det effektivaste lärandet är socialt och aktivt och inte individuellt och passivt.
 Det viktigaste att lära sig är inte arbetsplatsens regler, procedurer och policy, utan den 

tysta vardagliga kunskap som finns i intuition, bedömningar, expertis och sunt förnuft.
(Sandkull & Johansson, 2000)

3.3.2 Muda - Slöseri
Det finns åtta olika grundtyper av slöseri. (Liker, 2004) För samtliga sorter av slöseri gäller 
det att förebygga och därefter minska dessa. (Bicheno, 2006) Slöseri är allt kunden inte är 
villig att betala för, alla moment som inte skapar något värde för produkten. (Dennis, 2007)
Aktiviteter klassas antingen som värdeskapande eller icke-värdeskapande för en slutprodukt.
(Toolanen, 2006)

 Överproduktion
För stor tillverkning, för tidigt i projektet eller bara för säkerhetsskull. Jämnt 
och smidigt flöde av produkter och tjänster motarbetas då överproduktion 
ligger till grund för flertalet andra problem och former av slöseri (Bicheno, 
2006), såsom onödigt arbete, väntan, transporter, omarbete och lagerhållning 
av produkter som ingen beställt. Det finns risk att företaget tappar insikt i vad 
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kunden egentligen vill ha, om de bara riktar in sig på att producera stora 
mängder. (Dennis, 2007)

 Väntan
Väntan är direkt kopplat till flöde, produkters rörelse. Den uppstår vid 
exempelvis försenat material, eller om en aktivitet blir slutförd och arbetaren 
inte vet vad han ska fortsätta med. (Dennis, 2007) Lean riktar sig starkt till 
jämnt flöde, vilket inte kan upprätthållas om väntetider uppstår. Väntan är 
slöseri med tid som skulle kunna användas mer konstruktivt. (Bicheno, 2006) 
Detta slöseri ökar produktionstiden, vilken är från det kunden lagt in en order 
tills det att kunden kan mottaga sin produkt. (Dennis, 2007)

 Onödiga rörelser
Denna post gäller både människor och maskiner, där hela arbetsplatsens 
ergonomi ska beaktas. Onödiga rörelser upprepas ofta många gånger om 
dagen. (Bicheno, 2006) Dessa kan till exempel vara att arbetaren måste gå 
fram och åter för att hämta verktyg. Troligt är att denna post har störst 
inverkan på arbetsplatsens säkerhet. (Dennis, 2007)

 Transporter
Onödiga transporter går inte att eliminera helt och hållet. Ju fler gånger en 
produkt hanteras desto större är risken för skada eller slitage, då påverkas både 
produktivitet och kvalitet. (Bicheno, 2006) Transporter, onödiga rörelser och 
väntan är starkt sammankopplade med varandra. (Dennis, 2007) 

 Felaktiga processer
En form av slöseri som leder till ineffektiva arbetsmoment som kanske kräver 
extra manskap eller resulterar i omarbete. (Bicheno, 2006)

 Lager
Lagerhållning ökar ledtiderna och gör det svårare att upptäcka problem i tid. 
Lager kan finnas antingen som råmaterial, produkter i arbete eller färdiga 
produkter. Färdiga produkter bör aldrig lagras då risken är stor för bland annat 
omodernitet. (Bicheno, 2006) Även risken för skador, spill och stöld ökar med 
stora lager. 

 Defekter
Kan delas upp på både interna och externa sådana. Interna fel kan vara 
omarbete eller förseningar medan externa fel behandlar garanti och 
reparationer. Fel på produkter kostar både tid och pengar. (Bicheno, 2006)

 Outnyttjad kreativitet
Kreativiteten nyttjas inte då medarbetare inte får chans att komma med idéer 
och förslag till förbättring. (Liker, 2004)
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3.3.3 5S
Ett sätt att motverka slöseri är att använda sig av 5S, ett standardiserat arbetssätt men även en 
grundläggande faktor för såväl lean som kvalitet och säkerhet. 5S betonar vikten av mental 
inställning och rätt attityd hos nyttjarna. (Bicheno, 2006) Nedan beskrivs kort de olika 
parametrarna i 5S; 

 Sortera
Allt bör kastas som inte används. Gå igenom bodar och klassificera efter 
användningsfrekvens. Exempelvis om verktyget används varje dag, vecka,
månad eller inte alls. Med jämna mellanrum bör verktygen gås över åter igen 
för att hålla verktygslådan ajour. (Bicheno, 2006) Högar med skrot växer lätt 
och hämmar arbetsflödet. (Dennis, 2007)

 Strukturera
Allt har en egen plats, de sorterade verktygen ska placeras på optimalt ställe. 
Exempelvis bör färger användas på verktyg och tillbehör som hör ihop, 
och/eller lappar på hyllor så verktyg hittas enkelt. Nödvändiga verktyg ska 
finnas på förutbestämda platser och enskilda verktygslådor bör undvikas. 
(Bicheno, 2006)

 Städa
Genom regelbunden städning på arbetsplatsen kontrolleras att allt är på rätt 
plats automatiskt. Städning kan hjälpa till att hitta fel som annars skulle ha 
dröjt, till exempel en oljefläck på golvet. Enkelt kan en rutin införas om att 
städning sker fem minuter vid varje veckas slut för att hålla allt under kontroll. 
(Bicheno, 2006)

 Standardisera
En standard bör skapas för de tre ovanstående S’en. (Bicheno, 2006) Ett 
standardiserat arbetssätt ska skapas med fasta rutiner både för arbetaren själv 
och även för systemet. Det är viktigt att göra standarden tydlig, enkel och 
visuell, vilket underlättar för att se om något inte är på sin plats. (Dennis, 
2007)

 Se till
Det är viktigt att arbetet flyter löpande och att alla är delaktiga, självdisciplin 
är en viktig del i arbetet. Regelbundna kontroller och ronder bör utföras för att 
se till att konceptet vidmakthålls. (Bicheno, 2006)  

Genom att ha dessa fem S i åtanke kan man enkelt effektivisera sitt och sina medarbetares 
arbete. För att enkelt implementera detta synsätt i arbetet kan fem minuter åt 5S avsättas varje 
dag. (Bicheno, 2006)
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3.3.4 Fråga varför? fem gånger
Denna metod används vid rotfelsanalyser, både problem och åtgärd behandlas. Det verkliga 
skälet identifieras med hjälp av att upprepa varför fem gånger i följd. (Imai, 1992) Det är en
enkel men effektiv metod att fråga varför fem gånger, för att komma till rotorsaken av 
problemet. Ett problem bör ses som något värdefullt, då det ger vetskap om de underliggande 
orsakerna som skapat problemet, vilket i sin tur ger ny kunskap om gällande parametrar. 
(Bicheno, 2006) Om inte rotorsaken konstateras åtgärdas felet bara temporärt, då det inte 
hindrar felet att återuppstå. (Imai, 1992)

3.3.5 Basprinciper i Lean
Det räcker inte med att bara fokusera på till exempel 5S och Just-in-time, utan för att nå 
framgång måste samtliga aspekter tas i förfogande och implementeras i företagets kultur.
Basprinciperna i Leant tänkande är en fem-stegs process vilken definieras med delprinciperna; 
(Liker, 2004)

1) Definiera värde
Värdet skapas hos konstruktören, först efter att kundens uttalade behov och 
förväntningar klarlagts. Därför är denna första princip en kritisk punkt med 
hänsyn till uppstartandet. (Toolanen, 2008b)

2) Identifiera värdeflöde
Värdeflödet, eller värdekedjan, klargör alla nödvändiga steg i tillverkningen, 
från start till färdig produkt. Ofta indelas värdekedjan i olika skeden; 
processdesign, planering och tillverkning. (Toolanen, 2008b)

3) Flöde
För att minimera olika typer av slöseri bör värdeflödet optimeras för dess 
uppgift/-er. (Toolanen, 2008b)

4) Producera bara det som efterfrågas
Genom att producera endast nödvändigt antal produkter undviks bland annat 
överproduktion, lagerhållning och fel i produktionen, exempelvis på grund av 
bristande information, till exempel i form av ritningsrevideringar. 
Produktionen bör inte starta förrän nödvändiga faktorer beträffande till 
exempel ritningar, material och personal är tillsedda. (Toolanen, 2008b)

5) Perfektion
En strävan bör finnas att konstant skapa mervärde för kunden. Kundens 
outtalade och omedvetna behov och förväntningar ska överträffas, med denna 
produkt. (Toolanen, 2008b)
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3.4 Toyota

3.4.1 Historik Toyota
Efter besöket i USA 1950 insåg Eiji Toyoda och Taiichi Ohno att massproduktion av bilar 
inte fungerar i Japan. De utmaningar som skulle överkommas i deras hemland var bland annat 
att den inhemska marknaden var liten, men samtidigt krävde den en stor bredd och variation.
Ekonomin var svårt sargad med fasta eller rasande priser, teknologin förändrades 
kontinuerligt, konkurrensen var hård med övriga världen samt höga kapitalkostnader.
(Dennis, 2007)

Dessa utmaningar kom att övervinnas med hjälp av bland annat ett system som utvecklat 
flexibla maskiner med rätt kapacitet och snabba produktombyten. Ohno upprättade även 
produktions-konsult-team vilka skulle arbeta med Toyotas största och viktigaste arbetsgivare.
Dessa team hade som uppgift att komma på minst en stor förbättring [kaizen] per månad som 
sedan utvärderades och eventuellt sattes i handling. (Dennis, 2007)

Grundpelarna i Toyota-modellen är; (Sandkull & Johansson, 2000)
 Eliminera spill
 Satsa på total kvalitet
 Informera och förbered de anställda

(Sandkull & Johansson, 2000)

3.4.2 Toyota Production System
Toyota Production System förkortas TPS, där standardiserat arbete är en av grundpelarna 
(Bicheno, 2006) och Toyotas tolkning av tillverkning är framställt i TPS. Ett känt citat från 
TPS’s grundare Taiichi Ohno lyder; (Liker, 2004) ”All we are doing is looking at the time 
line from the moment the customer gives an order to the point when we collect the cash. And 
we are reducing that time line by removing the non-value-added wastes.” (Liker, 2004) Detta 
citat beskriver hela idén utan omsvep. Genom att fokusera på kortare ledtider och att 
produktionskedjan skulle flyta blev vinsten en högre kvalité, kundnöjdhet, bättre produktivitet 
och bättre nyttjande av både personal och utrymme. Fokus ligger på systemflöde och en 
dragande funktion. (Liker, 2004)

3.4.3 Kaizen
Kaizen är ett japanskt ord som betyder ”ständiga förbättringar”, vilket omfattar både 
anställda, företagsledning, utrusning och material. Med ständig förbättring menas att 
arbetsnormerna kontinuerligt ska uppdateras för att nå en högre standard. Den första 
förutsättningen att Kaizen överhuvudtaget kan tas i bruk är att erkänna problem, först när ett 
problem är identifierat kan det lösas. Det bygger på tron av den mänskliga inre driften att vilja 
göra rätt och bättre, samt att ledningen måste ha en tilltro till framtid och långsiktighet. Detta 
uppnås genom utbildning och effektivt ledarskap. (Imai, 1992)

En annan viktig aspekt är att integrera kvalitén i processen, inte ställa den på egen kant, då 
Kaizen är ett processinriktat sätt att tänka. Processinriktade kriterier kräver långsiktiga planer,
då det är det mänskliga beteendet som ska förändras, medan de resultatinriktade kriterierna är 
direkta och kortsiktiga. Processintriktat tänkande fokuserar på vägen till resultatet och inte 
bara resultatet som sådant, genom detta uppmuntras en kontinuerlig feedback mellan anställda 
och ledning. Företagsledningen bör uppmuntra och stödja både processinriktade och 
resultatinriktade kriterier för att uppnå bästa resultat. Kvalitet är det enda ett företag kan 
erbjuda kunden i slutändan. (Imai, 1992)
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I själva systemet för att införa och upprätthålla Kaizen används de sju 
kvalitetsledningsverktygen, till exempel orsak-verkan diagram och checklistor. Stor del av 
omarbete beror på bristande kvalitetssäkring vid första tillfället arbetet utfördes. (Imai, 1992)

3.4.4 Toytas 14 principer för framgång
De fjorton principerna är indelade i fyra huvudsektioner, vilka hela TPS och lean production 
bygger på. (Liker, 2004)

Figur 3.2: Modell av ”Toyota Way” – de fyra huvudteserna. 
(Liker, 2004)

3.4.4.1 Filosofi – Långsiktigt tänkande
Princip 1 – Basera beslut på en långsiktig filosofi, även på bekostnad av kortsiktigt finansiella 
mål

Arbete och tillväxt i företaget ska ha ett större syfte än att bara tjäna pengar. Företaget bör ha 
ett inarbetat tänk som förhindrar alla kortsiktiga beslut. Det är detta synsätt som är det 
fundamentala i alla andra principer också. (Liker, 2004)

Medarbetarna bör ha anledning och förståelse för vitsen att jobba för att föra företaget framåt. 
Som medarbetare bör man vara ansvarsfull och agera med självförtroende, och göra sitt 
yttersta utifrån sin egen förmåga och tro på densamma. (Liker, 2004)

3.4.4.2 Process – Den rätta processen kommer att producera de rätta 
resultaten
Princip 2 – Uppbringa kontinuerliga processflöden för att synliggöra problem

Nuvarande processflöden bör arbetas om till kontinuerliga, höga värdeflöden. Väntetiderna 
mellan varje anhalt i processen bör dras ned, samt skapa ett flöde för att flytta material och 
information snabbt, så väl som länkar mellan processer och medarbetare, för att göra problem 
synliga direkt. Princip 2 behandlar de åtta olika formerna av slöseri, muda. (Liker, 2004)

Filosofi
(långsiktigt tänkande)

Process
(eliminera slöseri)

Människor och partners
(respekt, utmaning och ansvar)

Problem-
lösning
(kaizen)
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Princip 3 – Använd dragande system för att undvika överproduktion

Ta reda på av kunden innan produktionen vad de vill ha, när de vill ha det och hur mycket de 
vill ha. Detta är också basen i ”Just-in-time”. Minimera arbetet i processen och i lagren 
genom att lagerhålla endast små mängder av varje produkt och kontinuerligt beställa nytt –
baserat på vad kunden faktiskt köper. (Liker, 2004)

Princip 4 – Balansera arbetsbelastningen

Arbetsbelastningen balanseras genom att minimera de icke-värdeskapande aktiviteterna, 
genom eliminering av överbelastning av både människor och maskiner samt ojämnheter i 
processen, ibland är det fler uppgifter ibland färre. (Liker, 2004)

Princip 5 – Bygg en kultur att åtgärda problem direkt, för att få rätt kvalitet på en gång

Kvalitén för kunderna är drivande i företagets värdeproposition. Var noga med att alltid 
använda moderna kvalitetssäkringsmetoder. Bygg in i utrustningen kapacitet att upptäcka fel 
och brister, visualisera ett system som synliggör ovan nämnda fel och brister. Jidokakonceptet 
är basen för detta. Integrera synsättet att stoppa produktionen för att rätta till ett fel för att få 
rätt kvalité på en gång. (Liker, 2004)

Princip 6 – Standardiserade uppgifter är den fundamentala biten för kontinuerliga 
förbättringar och medarbetares självbestämmande

Använd stabila, repeterbara metoder för att underhålla förutsägbarheten, regelbunden timing 
och regelbunden output för processerna, vilka är de fundamentala bitarna för flöde och 
dragande system. En medarbetare som kan systemet lär en ny, därav vikten av standardiserade 
arbetssätt. (Liker, 2004)

Princip 7 – Använd visuella kontroller så inga problem är gömda

Använd enkla visuella indikatorer samt 5S för att hjälpa personalen att omedelbart upptäcka 
om standarderna inte följs. Designa enkla, visuella system placerade där själva arbetet utförs, 
för att stödja flöde och dragande system. Reducera rapportskrivning till en sida, om möjligt, 
även vid de viktigaste besluten. (Liker, 2004)

Princip 8 – Nyttja endast tillförlitlig och noggrann testad teknologi som tjänstgör 
medarbetarna och processerna

Nyttja teknologin för att stödja, inte för att ersätta arbetare. Oprövad teknik kan vara osäker 
och svår att standardisera. Utför test innan det implementeras fullt ut i processerna. Rätt 
utnyttjad teknik förbättrar till exempel flödet i processerna. (Liker, 2004)
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3.4.4.3 Människor och partners – Integrera värde till organisationen
genom utveckling av medarbetare och partners
Princip 9 – Utbilda ledare som grundligt förstår arbetet, lever efter filosofin samt lär andra

Utbilda ledare inom företaget, hellre än att köpa in kompetens. En ledare ska vara en förebild 
och förespråkare för företagets filosofi, vilket visas i dennes sätt att göra affärer. En ledare ska 
inte bara ses som en person med social kompetens och som utför sina uppgifter. En ledare ska 
ses som en lärare. (Liker, 2004)

Princip 10 – Utveckla exceptionella människor och team vilka följer företagets filosofi

Bygg upp en stark och stabil kultur där företagets vision och policy är vida känd. Arbeta 
kontinuerligt med att återinföra företagskulturen bland medarbetarna. Träna exceptionella
personer och grupper att jobba med ständiga förbättringar. Gör kontinuerliga ansträngningar 
för att utbilda individer i hur de ska arbeta i grupp som strävar efter gemensamma mål. 
Teamwork måste läras och tränas, bra teamwork fås ej per automatik. (Liker, 2004)

Princip 11 – Respektera ditt externa nätverk av partners och leverantörer genom att utmana 
dem och hjälpa dem att utvecklas

Ha respekt för samarbetspartners och leverantörer, behandla dem som en del av företaget. 
Utmana och hjälp dem att utvecklas och bli bättre. (Liker, 2004)

3.4.4.4 Problemlösning – Att kontinuerligt göra rotfelsanalyser bidrar till 
organisationens lärande
Princip 12 – Se själv för att verkligen förstå

Lös problemen genom att gå till botten med dem, observera och verifiera data personligen och 
därefter utröna vad som ger bästa effekt. Även högre chefer bör se med egna ögon för att få en 
djupare förståelse för situationen, se behovet först – designa sedan. (Liker, 2004)

Princip 13 – Gör inte förhastade beslut, utan genom konsensus efter noggrant ha utvärderat 
samtliga möjligheter, samt implementera beslut snabbt

Välj inte en väg att gå förrän alla möjligheter är utrönta. När valet är gjort, utför förändringen 
snabbt men försiktigt. Använda förbättringscykeln; planera – gör – studera – lär. (Liker, 2004)

Princip 14 – Bli en lärande organisation genom obevekliga reflektioner och ständiga 
förbättringar

När en process är stabil, nyttja kontinuerligt förbättringsverktyg för att utröna orsaken av 
ineffektiviteten och tillämpa effektiva motåtgärder. Designa processer som inte behöver 
mycket resurser, detta i sin tur gör outnyttjad tid och resurser synliga. När problem är 
synliggjorda, se till att personalen använder sig av kaizen. Utveckla motåtgärder för att 
undvika samma misstag igen. Lär och återge de bästa praktiska tipsen, istället för att uppfinna 
hjulet återigen till varje nytt projekt och arbetsledare. Arbeta med fem varför? (Liker, 2004)
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3.5 Lean Construction
Stora delar av dagens byggindustri kan jämföras med biltillverkningen i början av 1900-talet, 
främst att se till platstillverkade projekt med enkla, handhållna verktyg. Mer och mer kommer 
dock utav industriellt influerade projekt och produktionsmetoder, till exempel prefabricering 
av bostäder och badrum. Den viktigaste pusselbiten i produktionen är att etablera ett 
industriellt processtänkande, vare sig det är på en fabrik eller ute på byggarbetsplatsen. 
(Toolanen, 2008a) 

Lean Construction härrör från Lean Production och Lean Thinking teorier, och nyttjas som ett 
samlingsbegrepp för byggsektorns innovativa processmodeller. Fokus ligger på reducering av 
resursbehov i allmänhet samt koncentration på projektets totala ledtid och resultat. En 
förutsättning för detta är att aktiviteterna länkas ihop för att uppnå ett jämnt och 
resurseffektivt flöde för att undvika onödiga slöserier. (Toolanen, 2008a)

Samverkansklimatet aktörerna emellan är en nyckelfaktor vid effektivisering inom 
byggprocessen. En annan viktig faktor är att satsa på innovationer med avseende på produkt-
och processteknikutveckling. (Toolanen, 2008a) Projekt som speciellt gagnas av att använda 
Lean Construction-koncept är komplexa, eller osäkra projekt och projekt med snäv tidsram. 
(Toolanen, 2006)

Byggsektorns effektiviseringsproblem kan ofta återföras till användandet av olämpliga 
upphandlingsmodeller. Ofta är t.ex. produktutformningen styrd på detaljnivå innan 
upphandling, vilket lämnar litet spelrum för egna innovationer. Entreprenören gör bara det 
som måste enligt förfrågningsunderlaget då de hela tiden ska hålla givet pris, vilket i sin tur 
kan resultera i att beställaren inte blir nöjd med standarden. (Toolanen, 2006)

I byggbranschen visar studier att samordning, väntan och brister i information är de enskilt 
största aktiviteterna som ger stora värdeförluster. (Toolanen, 2006)

3.6 Last Planner
Last Planner är en planeringsmetod, inom Lean Construction, med avseende på samordning 
och samverkan aktörer emellan vid ett projekts genomförande. Fokus ligger på att inte starta 
en aktivitet innan alla förutsättningar, för aktuell aktivitet, är uppfyllda. (Toolanen, 2008a)

Figur 3.3: Principschema av systemet Last Planner
(Toolanen, 2008a)
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En annan högst väsentlig faktor är att Last Planner planeringen utförs av platschef, lagbas och
ledande installatörer, de är last planners = sista planerare. Det är de som är nära involverade i 
aktiviteternas utförande som ska upprätthålla planeringen och samordningen. Grundtanken 
med denna metod är att uppnå och förbättra kommunikation, informationsöverföring och 
samverkan aktörerna emellan, vilket i sin tur kan leda till ett läge med personliga åtaganden 
vilket kan säkerställa utförandet av de planerade aktiviteterna. (Toolanen, 2008a)

3.6.1 Kvalitetskriterium för en aktivitet
 Definition

Är aktiviteterna tillräckligt specifika? (LCI, 1999) Finns godkända ritningar och 
beskrivningar, finns erforderliga komponenter och material (Toolanen, 2008a) och 
är det möjligt att fastställa om aktiviteten är klar vid slutet av veckan? (LCI, 1999)

 Genomförbarhet
Är aktiviteterna genomförbara? Finns förståelse om vad som behövs vid 
utförandet? Finns allt som behövs från övriga aktörer? Aktiviteter som behöver 
göras innan, för att aktuell aktivitet kan påbörjas, kan utföras under veckan så 
länge intentionen är att få föraktiviteten utförd. (LCI, 1999)

 Ordningsföljd
Är aktiviteterna valda utifrån deras prioritetsordning? Kommer nya aktiviteter, 
beroende för annan aktör, att frigöras när aktuell aktivitet utförs? Finns det hela 
tiden lägre prioriterade aktiviteter som kan utföras när som krävs? (LCI, 1999)

 Storlek
Är aktiviteterna anpassade efter arbetarens, eller gruppens, produktionskapacitet 
samtidigt som den är genomförbar? (LCI, 1999)

 Lärande
Är aktiviteter som inte blivit utförda analyserade samt är åtgärder vidtagna? (LCI, 
1999)

3.6.2 Alternativa aktiviteter
En lista på alternativa aktiviteter bör finnas tillgänglig för yrkesarbetaren. I den står lägre, för 
aktuell vecka, prioriterade aktiviteter vilka ska utföras om annan aktivitet inte går att utföra 
eller blir utförd tidigare än planerat. Aktiviteterna i loggen har samma kvalitetskriterium som 
de högre prioriterade aktiviteterna. En aktivitet kan ha lägre prioritet en vecka, och nästa 
vecka ha högre prioritet. (LCI, 1999)
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3.6.3 Planeringsstruktur

Figur 3.4: Planeringsstruktur Last Planner
(Toolanen, 2008a)

Huvudtidplanen [master scheduling] upprättas vid projektets start och bör synliggöra 
projektets start- och sluttidpunkt, viktiga ledtider samt översiktig struktur. Aktivitetsplaner 
[phase scheduling] specificerar resursbehoven och översiktsplaner [lookahead planning] ger 
framförhållning två till fem veckor i taget. Dessa ingår i huvudtidplanen och uppdateras 
kontinuerligt. Ovan nämnda planer fungerar även som arbetsberedningsplaner för både 
platschef och högre nivå. (Toolanen, 2008a)

Översiktsplanering är någonstans emellan hela projektets planering och dess detaljnivå. Med 
översiktsplanering kan projektets PPC = Percent Plan Complete höjas, men även så kan 
onödiga kostnader och projektets totaltid reduceras. Denna term (PPC) är ett mätvärde på 
andelen färdigställda aktiviteter dividerat med totalt antal planerade. Endast aktiviteter som är 
utförda till 100% klassas som klara. Aktiviteter som ej klarats av ska utvärderas och 
analyseras. (Toolanen, 2008a)

En kritisk punkt för översiktsplanering är att aktiviteter inte kan göras klara om de inte är 
identifierade, en annan är att verkligen göra klart de aktiviteter som är identifierade. 
Översiktsplaneringen byggs upp i sju olika steg. (Ballard, 1997)

Figur 3.5: Beskriver stegen i proceduren att skapa en översiktsplanering. 
(Ballard, 1997)
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Figur 3.6: Beskriver skillnaden mellan bara säkra aktiviteter och aktiviteter som verkligen är 
genomförbara.
(Toolanen, 2008a)

Följaktligen använder man även veckoplanering [weekly work planning], i vilken PPC 
nyttjas. (Toolanen, 2008a) En regel för att uppnå ett högt PPC är inte att bara ange säkra 
aktiviteter, utan att ange aktiviteter som verkligt är genomförbara, enligt kvalitetskriterium. 
(Ballard, 1997) Utvärderingen av ej klar aktivitet ligger till grund för att åstadkomma ett 
lärande och utveckling [learning], för att ständigt förbättra processen. Den slutgiltiga 
kontentan är att sträva efter, och uppnå, en högre planeringsprecision vilket ger en bättre 
samverkan och samordning i produktionsfasen. (Toolanen, 2008a)
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4. Fallstudie Kv. Manhem 3

Detta kapitel presenterar fallstudien samt deltagande entreprenörer. Kapitlet bearbetar även 
en loggbok från samtliga samordningsmöten samt kommentarer från slutbesiktning och vilka 
merkostnader entreprenörerna fått.  

4.1 Presentation projektet

4.1.1 Kv. Manhem 3
Kvarteret Manhem 3 är en totalentreprenad, upphandlad enligt ABT 06, där Kalix Bo är
beställare och SA Englund KB totalentreprenör. Ersättningsformen är fast pris. Nordenstrand 
& Révai (2002) sammanfattar en totalentreprenörs åtagande med att denne har hand om både 
projektering och produktion samt ett funktionsansvar gentemot beställaren, vilket innebär att 
det färdiga byggprojektet ska uppfylla beställarens funktionskrav. 

Projektet är en nybyggnad av ett flerbostadshus om drygt 2600m2, fördelat på fem våningar 
plus källare. Startdatum för projektet var 2007-11-07 och slutbesiktningsdag 2008-11-26. Den 
beräknade kontraktssumman på projektet var 22.000.000kr exkl. moms. Kvarteret Manhem 3
har ett stomsystem vilket är uppbyggt av platsgjutna betongväggar och prefabricerade håldäck 
av betong, även ytterväggarna är prefabricerade med gnu och spanter. Samtliga lägenheter har 
ett prefabricerat badrum, men resterande byggnationer är platsbyggda.

4.1.2 Entreprenörer
Förutom totalentreprenören deltog ytterligare fem entreprenörer på samordningsmötena. De 
entreprenörer som deltog presenteras nedan.

4.1.2.1 Presentation TE
Byggmästare S A Englund KB
SA Englund är ett lokalt byggnadsföretag som är grundat i Kalix, Norrbotten, 1923. 
Huvudkontoret är beläget i Kalix, men i Luleå finns även ett filialkontor. S A Englund ägs 
och drivs av Lennart och Lars Englund. Bolaget hade omkring 75 årsanställda och omsatte 
cirka 80 MSEK 2007. S A Englund har en mångårig tradition som byggnadsentreprenör med 
erfarenheter från alla typer av produktioner, såväl stora som små projekt vilka återfinns inom 
sektorerna bostäder, handel, industri och offentliga miljöer. (www.sa-englund.se)

4.1.2.2 Presentation UE
AB Kalix Elektriska 
Bolaget erbjuder försäljning av bland annat vitvaror, belysning och hemelektronik, samt utför 
elinstallationer och el-arbeten av behöriga installatörer. Företaget hade 2007-08 en omsättning 
på 18 Mkr och 15 anställda. (www.allabolag.se)

AB Rörteknik
Företaget har varit verksamt under olika former sedan 1954. De utför installationer inom 
bland annat VVS och värmepumpar, pelletsanläggningar och panninstallationer, samt olje-
och brännarservice. (www.abrorteknik.se) Företaget hade en omsättning 2007-08 på ca 13 
Mkr och 14 anställda. (www.allabolag.se)

http://www.sa-englund.se
http://www.allabolag.se
http://www.abrorteknik.se
http://www.allabolag.se
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JPAB Installationsteknik
JPAB arbetar med installationsteknik inom ventilation, värme, kyla och ljus. (www.jpab.net) 
Företaget hade 2007-08 en omsättning på ca. 40 Mkr och 23 anställda. (www.allabolag.se)

Skanska Sverige AB
Ett internationellt ledande företag som erbjuder lösningar inom både byggentreprenader och 
infrastruktur. (www.skanska.se) Företaget hade en omsättning 2007-12 på ca 21 Gkr och 
drygt 9600 anställda (www.allabolag.se)

Kalix Måleri & Golv AB
Bolaget utför diverse arbeten gällande golvläggning och målningsentreprenader. Företaget 
hade 2007-08 en omsättning på 4.8 Mkr och 7 anställda. (www.allabolag.se)

4.2 Samordningsmöten
Det hade hållits tre samordningsmöten med totalentreprenörens arbetschef under september
månad när författaren tog över ansvaret för dessa. Förutom dessa samordningsmöten har 
månatliga byggmöten hållits och hålls byggtiden ut. Första mötet författaren var ansvarig för 
var torsdag v. 41, där plan upprättades för v.42. 

4.2.1 Möte nr.1
På detta möte presenterades författarens examensarbete med en kort sammanfattning om 
syftet med Last Planner. Samtliga deltagande entreprenörer fick en veckoplan från ett projekt 
vid LKAB, som skulle fungera som mall, samt en tom veckoplan för detta projekt. I samband 
med när protokollet från tidigare möte gicks igenom, fylldes aktuell veckoplan i, för 
kommande vecka, för samtliga entreprenörer. Flertalet underentreprenörer hade svårt att 
precisera sig, vad de egentligen skulle göra och komma att göra klart under följande vecka. 
Detta märktes också i veckoplanen för vecka 42. Det är dock ett problem som har en lösning, 
vilket vi kommer att arbeta hårdare på kommande veckor – precisera sig för att lättare se 
resultat. 

4.2.2 Möte nr.2
Den första veckoplanen utvärderades och det som var bra med den var att alla entreprenörer 
hade flera aktiviteter upptagna. Det fungerade ganska bra att gå igenom om de var klara eller 
inte. Däremot måste man ha i åtanke att försöka specificera aktiviteterna, annars blir de lätt 
flytande. Är aktiviteterna flytande är det bara den egna aktören som vet vad som innefattas, 
vilket försvårar medaktörernas arbete då de inte vet exakt var denne aktör verkar. Resultatet 
kan också bli att det är lätt att slira på vad man lovat, då ingen egentligen kan kontrollera
nämnda ospecificerade aktiviteter.

Projektets totala PPC för v.42 hamnade på 80%, vilket är ett mycket bra resultat. Ny plan 
upprättades för v.43. På detta möte bestämdes också att flytta samordningsmötena till 
måndagar i stället för på torsdagar som fallet varit vid de tidigare mötena, detta för att 
underlätta för att veta om aktiviteterna är gjorda eller ej.

4.2.3 Möte nr.3
Det tredje samordningsmötet förlöpte mycket snabbt och smidigt. Flertalet entreprenörer hade 
förberett sig väl om kommande veckas aktiviteter. Det mest väsentliga var dock en 
attitydändring till det bättre. Författaren funderar på att kanske aktörerna ändå känner att det 
går ganska lätt att veckoplanera, och man enkelt kan uppdatera sig och se var övriga aktörer
håller hus och var de ska vara kommande vecka. PPC för v.43 resulterade i 78%, fortfarande 

http://www.jpab.net
http://www.allabolag.se
http://www.skanska.se
http://www.allabolag.se
http://www.allabolag.se
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ligger projektets totala andel högt och bra. Ny veckoplan för v.44 är upprättad och utvärderas 
kommande möte. 

4.2.4 Möte nr.4
Endast entreprenörer från bygg och rör deltog på detta möte tråkigt nog. Platschefen för el 
hade meddelat förhinder men varför inte entreprenörer från ventilation eller måleri kom stod 
oklart. Kanske beroende på bristande engagemang? PPC för v.44 landade på 79%, fortfarande 
ligger projektet, på pappret i alla fall, bra till.

Någon komplett veckoplan för v.45 har inte kunnat upprättas, då aktiviteter saknas från två av 
fem entreprenörer. Efter det fjärde mötet upprättade författaren en fyra-veckorsplan av 
slutskedet för kvarteret Manhem 3. Denna översiktplan mailades till berörda 
underentreprenörer samt totalentreprenör för kommentarer och/eller tillägg på aktiviteterna.
Tanken var att gå igenom översiktsplanen mer grundligt kommande samordningsmöte och 
sedan använda den för avstämning under kvarvarande byggtid. Översiktsplanen formades dels 
med hjälp av den ursprungliga huvudtidplanen, dels på uppgifter som framkommit vid 
samordningsmöten. Intresset för denna översiktsplan var sval från alla utom en entreprenör 
som inkom med förslag. 

4.2.5 Möte nr.5
Dagens möte var representerat av samtliga aktörer, bygg, rör, el, ventilation och måleri. Alla 
visste vad som ska göras, det är bara ett fåtal moment kvar för underentreprenörerna, men 
desto fler moment för totalentreprenören kvarstår än. Mycket kompletteringar för el, vent och 
rör återstår. Kompletteringar är svåra att specificera, vilket försvårar konceptet för 
veckoplanering. PPC för v. 45 uträknades till 89,5%, denna siffra bör man dock ta med 
modifikation då uppgifter saknas från både elektriker och ventilation. 

Gensvar på översiktsplanen från föregående vecka, uppdagades på detta möte. 
Entreprenörerna var upprörda för att för snäva sluttider var satt på flertalet aktiviteter. 
Sluttiderna däremot var tagna från tidigare huvudtidplan och från de datum som framkommit 
under tidigare möten. Den respons författaren fick var att ingen, förutom ventilation, hört av 
sig med kommentarer, den som tiger den samtycker är en klassisk sentens. Efter mötet 
upprättades en reviderad översiktsplan som sedan distribuerades på nytt. 

Kallelse till funktionskontroll och slutbesiktning till berörda underentreprenörer skickades ut 
denna vecka.

4.2.6 Möte nr.6
Återigen dålig uppslutning på mötet, endast tre av sex entreprenörer deltog, bygg, rör och 
mark. Avcheckning från förra veckans plan var hög för samtliga entreprenörer förutom 
måleri, firman hade bara klarat av ett uppställt mål av sex. Förmodligen kan detta härledas till 
att två yrkesarbetare på grund av yttre omständigheter inte arbetat denna vecka.

PPC för v.46 landade på 62,5%, projektets totala PPC drogs ned på grund av flera 
entreprenörer som inte hade hög PPC, speciellt målerientreprenören. 

4.2.7 Möte nr.7
Sista samordningsmötet hölls i detta projekt. Deltagande entreprenörer detta möte var; bygg, 
rör och el. Enda punkten på agendan var att bocka av föregående veckas plan, ingen ny 
veckoplan skulle upprättas. Planen för v.47 utvärderades och PPC blev denna gång 69,2%. 
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4.3 Slutbesiktning
Slutbesiktning av kvarteret Manhem 3 var bestämd till onsdag 26/11-2008 kl:08.00. 
Totalentreprenörens besiktningsman var tillika huvudbesiktningsman för hela byggnationen. 
Utöver denne fanns det en besiktningsman vardera för ventilation, el samt vatten och avlopp. 
Slutbesiktningen för totalentreprenören omfattade hela byggprojektet, dock med följande 
undantag; markarbeten, fasader, yttertak, balkonginglasningar samt carport. Det konstaterades 
dessutom att brukbar räddningsväg var på plats. 

Slutbesiktningen för hela byggnationen blev godkänd, men ombesiktning krävdes för samtliga 
entreprenörer, ombesiktningsdatum bestämdes till tisdag 16/12-2008 kl:13.00. Vid 
ombesiktningen noterades stora delar vara avklarade, men fortfarande fanns ett antal 
aktiviteter kvar. Ett fåtal nya aktiviteter uppmärksammades av några hyresgäster under 
ombesiktningen som inte framkommit vid slutbesiktningen. 

4.3.1 Merkostnader
Kompletteringsarbete och avetablering startades efter slutbesiktningen. Merkostnader 
tillkommer då arbetet inte är utfört till slutbesiktning, under posten omarbete. Efter öppen 
intervju med kalkylansvarig Jan Olsson, SA Englund, tydliggjorde Olsson att kostnaderna 
som tillkommer när projektet är i fullgång +/- 0kr, efter slutbesiktning ungefär den dubbla 
kostnaden, och om avetablering är gjord och yrkesarbetare ska skickas dit i efterhand, cirka 
fyra gånger så höga kostnader, mot att arbetet skulle ha varit gjort som planerat. Vidare 
konstaterar Olsson att innan projektet är genomfört och avslutat till 100% håller 
totalentreprenören inne med en viss del av kontraktssumman gentemot underentreprenör. 
Dessa innestående pengar kvittas mot de merkostnader totalentreprenörer får då projektet inte 
blir klart, vilket blir en sporre för underentreprenörerna att göra sin del klar så fort som 
möjligt. Olsson tydliggör detta med att ge ett exempel; en underentreprenör räknar med 10% 
vinst i ett projekt, och ifall totalentreprenören håller inne 10% av underentreprenörens 
kontraktssumma får inte bolaget någon vinst i detta projekt, därför är det av stor vikt även för 
underentreprenören att bli klar i utsatt tid. 

Uppskattade, ej fastställda, merkostnader hos entreprenörerna på grund av att arbetet inte var 
klart till slutbesiktning;

 SA Englund
Totalentreprenören fick en merkostnad om 80.000kr, i denna summa 
inkluderas arbetslednings-, arbetskostnader samt transporter.

 Kalix Elektriska
Underentreprenörens kostnad blev 30.000kr, arbetskostnad är inkluderad.

 JPAB
Företaget fick en merkostnad om 15.000kr, (dessutom tillkom en merkostnad 
på 30.000kr för forcering innan slutbesiktning i form av övertidsarbete).

 YIT
YIT fick en merkostnad om 6.000kr.

Uppgifter från Kalix Måleri & Golv har ännu inte (2008-12-22) inkommit på grund av 
sjukdom. Detta ger en total summa om 131.000kr. Den totala summan kan man eventuellt 
beakta som oförutsedda utgifter vilka påverkar vinstmarginalen i viss mån. 
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5. Resultat

Detta kapitel behandlar resultaten från veckoplanerna i form av PPC samt enkätsvaren i form 
av diagram. Resultat från varje fråga från yrkesarbetarnas enkät återfinns som bilaga.

5.1 Uppstart
Författaren blev positivt bemött vid presentationen av examensarbetet och presentationen av 
veckoplanering, men med en viss reservation, som författaren främst tror berodde på att man 
befarade merarbete. Byggbranschen är konservativ och förändringar svårgenomförbara. Den 
största svårigheten har varit att implementeringen skett under så få veckor, en annan att vid 
flertalet veckor har vissa aktörer inte alls deltagit på mötena, förståelse finns då entreprenören 
inte haft någon aktivitet. 

Totalentreprenörens planering ute på byggarbetsplatsen har tidigare skett med en typ av 
översiktsplanering, där platschefen har ställt upp kommande huvudaktiviteter, under vilka 
veckor de ska utföras och hur många man som krävs till varje aktivitet. Planeringen har inte 
varit dokumenterad på annat sätt, och den har varit tillgänglig för yrkesarbetarna om de frågat 
efter denna. Denna planering ändrades inte över examensarbetets gång, snarare att en specifik 
veckoplanering inkluderades. 

Huvudtidplanen har varit bristfällig och revidering har inte skett kontinuerligt av 
totalentreprenören. Denna tidplan verkar inte i ett hjälpande syfte under större delen av 
entreprenaden, utan snarare som ett måste som bara ska finnas utan större nyttjandegrad.
Däremot i slutet av byggnationen efterfrågades reviderad huvudtidplan av både entreprenörer 
och av beställare, någon sådan gjordes inte. Den översiktsplan som författaren strukturerade 
för samordningsmötena distribuerades enbart till deltagande entreprenörer vid möte.

5.2 PPC
PPC för samtliga inblandade entreprenörer;
Alla värden anges i procent. 

Tabell 5.1: Värdena kan anses tämligen säkra, för denna period, för samtliga entreprenörer. 
Där information saknas och är markerat med ett (-) har inte entreprenören några aktiviteter. 
Veckor som är markerade med ett (X) har inte entreprenören deltagit på möte och lämnat 
uppgifter. Däremot kan den totala PPC vara något mer osäker, bland annat då en vecka bara 
innefattar hälften av alla entreprenörer.  

V           F Bygg El Rör Vent Mark Måleri ∑PPC [%]
42 100 87,5 60 75 33 100 80,5
43 57 83 83 - 100 100 78
44 90 67 75 100 - 50 79
45 100 X 100 X - 60 89,5
46 75 100 75 67 - 17 62,5
47 67 67 80 100 100 50 69,2

∑företag [%] 82 81 79 86 78 63 -



Det väsentliga från denna tabell är att se till den sista kolumnen, den totala procentsatsen. 
Projektets totala PPC varierade från 62,5 till 89,5% under dessa sex veckor, med ett 
medelvärde på 76.5%, vilket är relativt bra, då önskvärt är att PPC ska ligga över 70% per 
vecka. På pappret såg planeringen bra ut och framskridandet höll takten, men i verkligheten 
blev projektet inte klart till utsatt datum. Enligt platschef Sune Lindvall, SA Englund, är detta
en naturlig del av ett byggprojekt, då det knappast inträffar att ett projekt inte får 
kompletteringar efter besiktning. Kvarteret Manhem 3 fick som nämnt kompletteringsarbete, 
men allt avklarades relativt snabbt och enkelt. 

5.2.1 Grafisk presentation av PPC

Figur 5.1: Grafisk presentation av det gemensamma PPC. 

Första tre veckorna hölls procentandelen utförda aktiviteter högt och stadigt, för att sedan 
toppas den fjärde veckan, denna vecka är något av en ”glädjevecka” då uppgifter bara finns 
från hälften av företagen. Femte veckan blir betydligt sämre än tidigare veckor, men värdet 
repar sig något till sista veckan. 

Dock måste man se denna utvärdering som mycket osäker av ett flertal anledningar. Dels för 
att veckoplanering med PPC bara utförs under sex veckor, de sista veckorna av byggtiden, 
dels för att vid flera tillfällen inte alla entreprenörer var på plats, deras övergripande 
information var bara vidarebefordrad till totalentreprenörens platschef. I takt med att man lär 
sig veckoplanering, enligt Last Planner metodiken, undviker man felet att kanske inte ta
hänsyn till alla aktiviteter som bör behandlas i veckoplanen, då man är rädd för att uppnå ett 
dåligt procentvärde.

En aspekt att ta hänsyn till enligt författaren är tidsbrist, något som entreprenörerna upplevde i 
slutskedet av projektet. Författaren frågar sig om detta bidrog till att man inte avsatt tid och 
deltog i möten och specificerade aktiviteter? 
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Figur 5.2: Grafisk presentation av byggnadsentreprenörens PPC

Platschefen deltog på samtliga samordningsmöten och gav en bra och tydlig veckoplan för 
varje vecka. Företagets medelvärde för procentuellt avklarade aktiviteter låg på 82%, vilket är 
mycket bra. 

Figur 5.3: Grafisk presentation av el-entreprenörens PPC

Observera att det endast finns värden från fem av sex veckor. Företagets medelvärde för PPC 
hamnade på 81%, också ett mycket bra resultat.
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Figur 5.4: Grafisk presentation av rörentreprenörens PPC

Lagbasen för rör deltog på samtliga samordningsmöten och hade en genomtänkt plan för varje 
vecka. Företagets medelvärde för dess PPC hamnade på 79%, vilket också är ett mycket bra 
värde. 

Figur 5.5: Grafisk presentation av ventilationsentreprenörens PPC

Observera att värden endast finns från fyra av sex veckor. Företagets medelvärde för dess 
PPC hamnade på 86%, vilket är ett mycket bra värde, då måste man dock beakta att två 
veckor saknas och att även en relativt övergripande aktivitetsplanering bidrar till det höga 
värdet.
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Figur 5.6: Grafisk presentation av markentreprenörens PPC

Observera att värden endast finns från tre av sex veckor, detta på grund av att under vecka 44-
46 inte markentreprenören hade några aktiviteter igång vid projektet. Företagets PPC 
medelvärde för dessa tre veckor hamnade på 78%, också ett bra värde. 

Figur 5.7: Grafisk presentation av matt- och målerientreprenörens PPC

Detta företag hade dålig uppslutning vid mötena. Istället skickades information via 
platschefen för bygg, eller snarare dennes egna observationer om vad företaget bör göra varje 
vecka. Företagets medelvärde av dess PPC blev 63%, vilket är något lägre än eftersträvat. 
Vecka 46 ger inga muntra siffror, detta på grund av att två yrkesarbetare av olika anledningar, 
inte kunnat arbeta denna vecka, inga andra åtgärder sattes in från aktuellt företag för att hålla 
tempot.  
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5.3 Enkätundersökning
En enkel enkätundersökning som behandlade några frågor angående samarbete och 
kommunikation, planering och delaktighet samt orsak till arbete som ej utförts enligt 
planering, gjordes för yrkesarbetarna. Enkäten bestod av sju frågor, de första fem frågorna var 
uppställda efter en intensitetsskala, där nr.6 var stämmer/fungerat mycket väl och nr.1 
stämmer inte/fungerat inte alls. Den sjätte frågan tog upp orsaker till planeringsmisstag och 
slutligen behandlade den sjunde frågan förbättringsarbete, där inga förslag inkom.

Tjugofyra enkäter lämnades ut och tjugotvå svar återkom, det är en hög svarsfrekvens för 
denna undersökning, men en liten del av det stora hela. Även en större och mer genomgående 
enkätundersökning, med hänsyn till Last Planner, lämnades ut till lagbasarna vid de olika 
företagen, endast två svar inkom så därför har författaren valt att inte gå ut med de resultaten. 

5.3.1 Enkätsvar från yrkesarbetarna

Figur 5.8: Visar både fråga 1 & 2, då båda dessa frågor härrör från entreprenörernas 
samarbete ur yrkesarbetarnas synvinkel.

Första frågan beskriver samarbete och andra frågan beskriver kommunikationen företagen 
emellan. Slutsatsen är att man kan samarbeta ganska bra, men kommunikationen kunde vara 
bättre. 

Samarbete

Fråga 1 Fråga 2
0

1

2

3

4

5

6

M
ed

el
vä

rd
e 

in
te

n
s

it
et

s
vä

rd
e



Figur 5.9: Tar upp fråga 3, 4 och 5, samtliga frågor härrör från planering med 
yrkesarbetarna.

Den tredje frågan behandlar yrkesarbetarnas inblandning i moment och aktiviteter. Fjärde 
frågan behandlar deras inflytande över produktionen, och femte frågan tar upp om man vet 
vilket moment som står på tur. Samtliga frågor tror författaren avspeglar förhållandet att de 
mer erfarna arbetarna känner en större inblandning i både planering och inflytande över 
produktionen, samt att de går mer på rutin angående vilka moment och arbetsuppgifter som 
följer, än de yngre och mindre erfarna.

Figur 5.10: Beskriver orsaker i ordningsföljd varför arbete inte utförs enligt planering.

De främsta orsakerna till att arbete inte blir utfört enligt planering är väntan, väntan på att 
andra ska bli klara eller väntan på material, transporter med mera. Ändrings- och 
tilläggsarbeten, material, information ligger även högt rankade. Sedan följer personalbrist, 
omarbete, verktyg och andra orsaker såsom sjukdom eller dålig väderlek. Alla dessa 
parametrar är ju någon form av slöseri som går att komma till rätta med. 

Planering

Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5
0

1

2

3

4

5

6
M

ed
el

vä
rd

e 
in

te
n

s
it

et
s

vä
rd

e

Orsaker till att arbetet inte utförs enligt planering.

Vä
nt

an

Än
dr

in
ga

r/T
illä

gg

M
at

er
ia

l

In
fo

rm
at

io
n

Pl
an

er
in

g

Pe
rs

on
al

br
is

t

O
m

ar
be

te

Ve
rk

ty
g

An
dr

a 
or

sa
ke

r

R
an

g
o

rd
n

in
g



38

Det finns dock en viss osäkerhet att beakta i denna fråga, då endast hälften av respondenterna 
rangordnade samtliga orsaker, tre stycken rangordnade de tre främsta orsakerna, två stycken 
har rangordnat de två främsta. Fyra stycken har bara rangordnat den främsta orsaken och 
slutligen har en respondent inte rangordnat någon orsak alls.

Sista frågan tar upp om yrkesarbetarna har några förslag på förbättringsåtgärder, inte en av 
tjugotvå stycken hade ett förslag. Detta kan kanske bero både på bristande intresse för 
enkäten, tidspress när den utfördes och/eller kulturen, ovana att komma med förslag man gör 
som man alltid gjort. 
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6. Diskussion & Slutsatser 

Implementering av planeringsverktyget Last Planner gav inget markant resultat under denna 
fallstudie. Däremot kom systemet med veckoplanering igång, men den är fortfarande i 
”startgroparna”, då exempelvis flertalet aktiviteter inte var tillräckligt specificerade. Jag tror 
att allt eftersom man lär sig konsten att planera in genomförbara aktiviteter enligt Last Planner 
metodiken, leder detta till att man inte tar med bara säkra aktiviteter och utelämnar de man 
inte vet om man hinner med eller ej. Vitsen med ett högt PPC är att aktiviteterna ska vara helt 
genomförbara och de nödvändiga faktorerna uppfyllda.

Vidare är jag övertygad om att anledningen till att förbättringsresultat inte kunde säkerställas 
var tidsaspekten, det vill säga den korta tid planeringsverktyget användes. Tidsbrist överlag 
tror jag kan vara en annan faktor att ta hänsyn till, frånvaron av motivation att specificera 
aktiviteterna för varje vecka kan härröra från tidspress, det vill säga man upplever att man 
måste hinna arbeta i stället för att planera.

Mitt bestående intryck är att Last Planner inte är svårt att införa i ett byggprojekt, oavsett när i 
tiden. Förbättringsresultatet blir dock svårare att skönja ju längre byggtiden förflutit, vilket 
gäller min fallstudie som berörde endast sista delen i byggprojektet. Då Last Planner 
metodiken syftar till att uppnå ett optimalt resultat avseende till exempel samordning och 
samverkan i ett byggprojekt, blir slutsatsen att de positiva effekterna får störst 
genomslagskraft om Last Planner metodiken används genomgående i hela projektet. 

Två av sex veckor var samtliga entreprenörer med i veckoplaneringen, ytterligare två veckor 
var alla utom en entreprenör delaktig, resterande två veckor var två eller fler entreprenörer 
inte med i planering. Den dåliga uppslutningen vissa veckor gör att PPC värdena blir svårare 
att anse korrekta. Avläsningen försvåras också, eller snarare det korrekta i värdet, då 
aktiviteter bara vidarebefordrats till totalentreprenörens platschef utan att aktuell entreprenör 
deltagit på mötet. På pappret har projektet haft bra PPC värden fyra veckor för att sedan 
försämras något de två sista veckorna. Det visade sig att vissa aktiviteter behövde 
komplettering vid slutbesiktningen, däremot var det inte överhängande många. Flera
entreprenörer, däribland totalentreprenören, hävdar att de avklarat sina 
besiktningsanmärkningar snabbt och koncist. Trots att inflyttning skett efter slutbesiktning har 
inga klagomål rapporterats från hyresgästerna om yrkesarbetarnas frammarsch. 

Däremot är det inte vanligt med så hög PPC direkt i ett projekt, kanske det dels beror på att 
man varit nog så försiktig i vad man tar upp för aktiviteter, så det ser fint ut på pappret, dels 
kan det mycket väl annars bero på att detta är synnerligen rutinerade herrar jag haft förmånen 
att arbeta tillsammans med. Herrar som även är vana att arbeta tillsammans, och är väl 
inarbetade som lagbasgrupp. De har redan ett antal andra projekt bakom sig med många års 
erfarenheter både tillsammans och enskilt. 

Enkätundersökningen tydde på att yrkesarbetarna tyckte att samarbetet aktörer emellan var 
god men att kommunikationen kunde bli bättre, till exempel antar jag att de saknade vetskap 
om var de övriga entreprenörerna är och kommer att vara. För att få så effektivt lagspel som 
möjligt är det lämpligt att veta var ens medspelare befinner sig. Svaren kan vara ett tecken på 
att större ansvar kan ges yrkesarbetarna, den som inte har information kan inte heller ta 
ansvar, vilket Bergman & Klefsjö (2006) belyser som ett moment då man skapar 
förutsättningar för delaktighet. Däremot på frågan som behandlar stillastående i arbetet 
klargör de flesta att de alltid vet vad som bör göras om aktuell aktivitet bli klar. Det tyder på 
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självgående och eget ansvar, vilket är stärkande i det eventuella fortsatta arbetet med 
beskrivna teser i den teoretiska referensramen, för byggföretaget SA Englund. 

Orsaker till varför arbete inte blir utfört enligt planering var också en fråga som enkäten 
behandlade. Resultatet visade att väntan, tilläggs- och ändringsarbete, material och 
information ansågs vara de största orsakerna till ovan nämnda problem. Då denna enkät 
endast har ett begränsat svarsunderlag bör då man gör jämförelser med andra undersökningar 
på samma basis, inte dra alltför långtgående slutsatser. Till exempel undersökningen som 
genomfördes av Toolanen (2008a) vid LKAB och deras flotationsanläggning i Svappavaara, 
det resulterade i att följande faktorer var de främsta problemen; väntan, ändrings- och 
tilläggsarbeten, planering, material och information. Ytterligare ett exempel jag 
tillhandahållits av handledaren är följande planeringsmissar från flertalet projekt i USA;
material, yrkesgruppssamordning, information och ändrings- och tilläggsarbeten. I dessa två 
undersökningar ser man stora likheter med min undersökning, vilka faktorer som har en 
avgörande betydelse till varför arbete inte blir utfört enligt planering. Undersökningarna visar 
att dessa faktorer bör tas stor hänsyn till vid planering och samordning, för att minimera 
slöserier och därigenom öka effektiviseringen, då nyckeln till större vinstmarginal är
kostnadsreducering. 

Forskare menar att dagens byggindustri kan jämföras med bilindustrin i början av 1900-talet. 
Liten grad av prefabricering förekommer och stor del platsbyggs. Tanken slår mig att Taylors 
beskrivning där nykomlingarna lärde sig kulturen och moralen av de äldre erfarna arbetarna, 
ses även i dag, lärlingar lär efter de utlärda det vill säga att man inte ska göra mer än vad som 
krävs. Ackordbaserad lön försvårar rätt kvalité, arbetet ska utföras så snabbt som möjligt. Det 
är dock yrkesarbetarnas inställning att tid inte finns, vilket det gör, att kontrollera direkt så 
arbetet är korrekt utfört. I Toyotas femte princip och i Jidokakonceptet belyser man detta. 
Däremot konstaterar man i forskningsresultat hos Sandkull & Johansson (2000) att det 
effektivaste lärandet är socialt och aktivt ute på arbetsplatsen. Min slutsats utifrån detta är att 
verkligheten varken är svart eller vit, olika influenser påverkar men det viktigaste till syvende 
och sist bottnar i den egna inställningen till arbetet.

Fortsättningsvis tror jag att energin och tiden som avsatts tillgänglig för planering, inne på 
kontor eller ute på byggarbetsplats, kan vara en bidragande orsak till att planeringen inte blir 
utförd som den borde. Planering och kontroll lider traditionellt av underbemanning på projekt, 
och synsättet är att området är en egen, speciell del. Inställning och synsätt i kulturen bör ta en 
annan inriktning och inte betrakta området som ett perifert fenomen. 
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Bilagor

Enkät yrkesarbetare

1. Hur har samarbetet i allmänhet fungerat mellan aktörerna i projektet?

2.  Kommunikationen mellan företagen har varit god under projektets fortskridande.

3.  Du som yrkesarbetare har varit delaktig i någon planering. T.ex. något speciellt 
arbetsmoment eller när en viss aktivitet bör göras.

4. Du som yrkesarbetare har inflytande över produktionen. T.ex. i vilken ordningsföljd vissa 
aktiviteter utförs.

5. Du vet alltid vad som måste utföras. T.ex. om Du blir klar med en aktivitet tidigare än 
beräknat.

6. Vad anser Du är oftast orsaken/orsakerna till att arbetet inte är utfört enligt planering?
      Rangordna största orsaken med nummer 1, näst största orsaken som nummer 2 osv.

Material 
Planering
Information
Väntan/väntan på att andra ska göra färdigt sitt arbete
Ändringar/tilläggsarbete
Omarbete
Verktyg
Personalbrist
Annat, i så fall ange vad.

7. Har Du förslag till förbättringar av planeringen för att undvika orsaker enligt pkt 6?



Enkätsvar yrkesarbetare

Intensitetsskalan beskriver;
6 = Fungerat/Stämmer mycket väl. 
1 = Fungerat/Stämmer inte alls

Figur B1: Beskriver visuellt var svaren låg på intensitetsskalan. Totalt 21 svar av 22 möjliga.

Figur B2: Beskriver visuellt var svaren låg på intensitetsskalan. Totalt 21 svar av 22 möjliga.
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Figur B3: Beskriver visuellt var svaren låg på intensitetsskalan. Totalt 22 svar av 22 möjliga.

Figur B4: Beskriver visuellt var svaren låg på intensitetsskalan. Totalt 22 svar av 22 möjliga.

Figur B5: Beskriver visuellt var svaren låg på intensitetsskalan. Totalt 22 svar av 22 möjliga.
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Figur B6: Beskriver visuellt vilken orsak som oftast föranleder att arbetet inte blir utfört 
enligt planering. Det finns dock en viss osäkerhet i denna fråga att beakta, då endast hälften 
av respondenterna rangordnade samtliga orsaker, tre stycken rangordnade de tre främsta 
orsakerna, två stycken har rangordnat de två främsta. Fyra stycken har bara rangordnat den 
främsta orsaken och slutligen har en respondent inte rangordnat någon orsak alls. 
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