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Förord 

Som en del i högskoleingenjörsutbildningen ingår ett examensarbete på 15 

högskolepoäng, 10 veckors heltidsstudier. Examensarbetet har utförts på Mälardalens 

Högskola i Västerås vid Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling.   

I arbetet har vi utfört en enkätstudie som riktar sig dels mot platschefer och 

arbetsledare och dels mot yrkesarbetare på byggentreprenadföretagen NCC, ångström 

& mellgren och MJP Bygg. Studien har syftat till att identifiera dagliga fel och brister 

på byggarbetsplatserna, samt ge förslag till hur dessa kan hanteras enligt lean-

koncepttänkande.  

Vi tycker att det har varit väldigt lärorikt och intressant att skriva detta 

examensarbete. Det har också hjälpt oss att knyta nya kontakter samt gett oss en bättre 

insikt i byggbranschen. Vi skulle vilja rikta ett speciellt tack till vår handledare på 

NCC Bo Karlsson som har hjälpt och guidat oss genom arbetet, samt Fredrik 

Mellgren på ångström & mellgren och Robert Johansson på MJP Bygg för att de 

också ville ställa upp och medverka i studien. 

Vi vill också tacka alla som har tagit sig tid att fylla i enkäterna som vi har skickat ut. 

Slutligen vill vi tacka vår examinator Thomas Manbo som hjälpt oss med nya idéer 

och infallsvinklar under resans gång.   

 

 

Västerås, juni 2008 
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Sammanfattning 

Byggbranschen brottas idag med en hel del fel och brister i byggprocessen. Exempel 

på problem är bl.a. höga byggkostnader, kvalitetsbrister samt att det förekommer slarv 

och okunskap. Produktiviteten i byggbranschen har inte utvecklats lika mycket som i 

tillverkningsindustrin som använder sin ledningsfilosofi Lean Production.  

Syftet med detta examensarbete är att få insikt i vilka vanliga fel och brister som 

förekommer i byggbranschen, samt att kunna ge förslag till förbättringar i enlighet 

med lean-tänkande. När man talar om Lean i byggsammanhang benämns det Lean 

Construction. Lean Construction har sin teoretiska bakgrund i verkstadsindustrins 

Lean Production och Lean Thinking. 

Lean Production är en industriell produktionsmetod vars syfte är att öka 

produktionseffektiviteten och har sin bakgrund i japanska bilindustrin. Lean Thinking 

är en vidareutveckling av Lean Production och är ett begrepp som används för att 

omfatta fler branscher utöver tillverkningsindustrin. Att arbeta enligt Lean innebär att 

hela tiden arbeta med ständiga förbättringar samt att identifiera och eliminera allt 

slöseri. Slöseri kan ses som en aktivitet som inte skapar något värde för kunden men 

som ändå förbrukar resurser.  

När man tillämpar Lean i sin organisation så analyserar man hur en effektivisering 

kan ske utifrån sin egen produktionsprocess. Några av grundelementen inom Lean är 

Kaizen som betyder ständiga förbättringar samt Just In Time.  

Det har utförts vissa studier kring slöseri i byggbranschen, delar av dessa presenteras i 

denna rapport. Det som kartlagts som slöseri är bl.a. omarbete, materialspill, 

överproduktion och väntan hos personal. Det är utifrån dessa kartlagda slöserier som 

vi har utformat enkäterna i vår undersökningsstudie. 

Studien visar inte på några större skillnader mellan platschefer/arbetsledare och 

yrkesarbetare vad det gäller deras uppfattning om vilka fel och brister som är vanligt 

förekommande. Båda yrkeskategorierna är överens om att slöseri kan minskas, t ex 

genom effektivare materialhantering på byggarbetsplatserna och bättre 

kommunikation och planering på alla plan.  

 

Nyckelord: Byggprocessen, Lean Construction, Slöseri, Kaizen och Just In Time 
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Abstract 

The Construction industry struggles with quality deviances and defects in the building 

process. Various kinds of problem are for example expensive costs for production, 

defects in quality and negligence and ignorance in the industry in general. The 

development of productivity in building process has not progressed at the same rate as 

companies within manufacturing industry who are using the Lean Production 

philosophy.  

The purpose whit this degree project is to bring knowledge about what kind of 

deviances and defects that exist in the industry, and to recommend suggestions for 

improvements in accordance with Lean Thinking. When you speak about Lean in the 

construction business it is called Lean Construction. Lean Construction has its 

theoretical background in the engineering industries Lean Production and Lean 

Thinking.  

Lean Production is an industrial production method which purpose is to increase the 

effectiveness of production. It originates from the car-industry in Japan. The concept 

of Lean Thinking is a further development of Lean Production and it includes all 

industries, not just the manufacturing industry. To work according to Lean means that 

you all the time tries to achieve constant improvements and to identify and eliminate 

all kinds of waste in time and materials. Waste can be seen as an activity that do not 

create any added value for the customer but still however consume resources.   

While implementing and using Lean in your business corporation you have to analyze 

how a potentiate can be achieved outgoing from the existing production process. 

Some main elements within Lean are Kaizen, which means constant improvements, 

and Just In Time.  

There have been many studies about waste in production in the construction industry. 

Some are introduced in this report. Activities that have been identified as waste are 

among others reworking, waste of material, overproduction and misplanning causing 

waiting times among employees. Based on these ascertained wastages we have 

formulated the questionnaire study.  

The study does not show large differences between local managers/team leaders and 

construction workers when it comes to their opinion about what kinds of deviances 

and defects they find as frequent. The both professions agree that waste can be 

reduced, by the way of for example efficacious material handling on the building sites 

and better communication and planning on several levels.    

Keywords: Building process, Lean Construction, Wasting, Kaizen and Just In Time 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det är ingen hemlighet att det uppstår fel och brister inom byggbranschen. Exempel 

på problem är bl.a. höga byggkostnader, kvalitetsbrister, slarv och okunskap samt 

dyra kostnader för omprojektering. En anledning till de ökande byggkostnaderna kan 

vara att det ställs högre krav på slutprodukten från konsumenternas sida. Exklusivare 

inbyggnadsmaterial såsom golvbeläggning och köksutrustning samt högre standard i 

badrum är exempel på sådana. 

Statistik indikerar att kostnaderna för att producera byggnader har stigit kraftigt  

under senare år. Figur 1. visar t ex hur byggnadsprisindex med avdrag för bidrag och 

KPI har utvecklats sedan 1989 för flerbostadshus och gruppbyggda småhus  

(Josephson & Saukkoriipi, 2005).  

KPI är en förkortning för konsumentprisindex och är det mest använda måttet för 

prisutveckling och används bl.a. 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  

(www.scb.se, 2008).   
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Figur 1. Byggnadsprisindex åren 1989-2005 med avdrag för bidrag och KPI (www.SCB.se, 2008). 

När man talar om lean-tänkande i byggsammanhang kallas det Lean Construction. 

Lean Construction härstammar ifrån tillverkningsindustrins Lean Production, vilket är 

ett modernt processtänkande som till huvudsak syftar till att minimera alla processer 

som inte skapar något mervärde för kunden. Vanligen förknippas Lean Production 

med den japanska biltillverkaren Toyota och den s.k. Toyotamodellen, Toyota 

Production Systems (TPS), (Toolanen, 2004). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att få insikt i vilka vanliga fel och brister som 

förekommer i byggbranschen, samt att kunna ge förslag till förbättringar i enlighet 

med lean-tänkande. Tanken är också att kunna dra paralleller mellan hur 

ombyggnation och nybyggnation skiljer sig från varandra vad gäller fel och brister. 

Samt skillnaden i hur platschefer/arbetsledare och yrkesarbetare ställer sig till vilka fel 

och brister som förekommer.   

Följande frågor är centrala i examensarbetet: 

� Vilka dagliga fel och brister är vanligt förekommande? 

� Hur kan dessa hanteras enligt leanfilosofin? 

� Hur skiljer sig uppfattningen om vilka fel och brister som förekommer mellan 

de två yrkeskategorierna?  

� Finns det någon skillnad på felen och bristerna mellan en ombyggnation och 

nybyggnation? 

� Skiljer sig åsikterna åt, beroende på lång eller kort erfarenhet inom 

byggbranschen? 

� Vilka är de snabbaste åtgärderna till förbättringar på kort och lång sikt? Samt 

vilka besparingar ger den största effekten?  
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1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet är avgränsat till att omfatta 10 veckors heltidsstudier. Vidare kommer 

studien att fokusera på byggnadsproduktion hos tre byggföretag i Västerås. 

Enkätstudien begränsas att endast se till dagliga fel och brister som är vanligt 

förekommande, sådant som man med små medel kan åtgärda. Enkätstudien skall 

begränsas till en utvald yrkesskara och berör inte underentreprenörer eller andra 

medverkande i byggprocessen.  

1.4 Rapportens disposition 

Rapportens innehåll är uppdelat i två huvuddelar, en litteraturstudie och en 

undersökningsstudie. Nedan följer rapportens disposition: 

Kapitel 1 Inledning, introduktion till rapporten 

Kapitel 2 Litteraturstudie, behandlar tidigare forskning som gjorts inom ämnet 

Kapitel 3 Resultat och utvärdering av enkätstudie  

Kapitel 4 Slutsatser, återspegling till frågeställningen 

Kapitel 5 Referenser 

Bilaga 1 Utskickad enkät till arbetsledare och platschef 

Bilaga 2 Utskickad enkät till yrkesarbetare 

Bilaga 3 Besvarad enkät av arbetsledare och platschef 

Bilaga 4 Besvarad enkät av yrkesarbetare 

Bilaga 5 Sammanställning av intervjuer av platschefer 
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1.5 Metod och genomförande 

I detta avsnitt presenteras metod och genomförande av rapportens arbetsgång. 

1.5.1 Litteraturstudie 

Inför litteraturstudien utfördes en osystematisk sökning på Internet, högskolans 

bibliotek och stadsbiblioteket. Sökord användes i olika kombinationer för att få fram 

ett avgränsat sökresultat. Träffarna granskades översiktligt och rubrikerna gjorde att 

en del abstract lästes, en del svarade inte på syftet och dessa uteslöts. Den utvalda 

litteraturen svarar på rapportens syfte och problemområde.   

1.5.2 Undersökningsstudie 

Den empiriska delen består av enkätfrågor som riktar sig dels mot platschefer och 

arbetsledare och dels mot yrkesarbetare med olika lång erfarenhet inom branschen.  

I studien har tre byggföretag studerats, NCC, ångström & mellgren och MJP Bygg. 

Som underlag för enkätstudien genomfördes fyra intervjuer, tre platschefer på NCC 

och en på ångström & mellgren. Intervjuerna genomfördes på byggarbetsplatserna och 

tog ca 1 timme.  

Tanken med intervjuerna var att vi ville kartlägga vilka fel och brister som är vanligt 

förekommande så att dessa kunde studeras mer ingående i den vidare studien. 

Platscheferna fick själva ge exempel på vilka dagliga fel och brister de tyckte var mest 

förekommande samt sådana som skulle ge stor effekt att åtgärda. En sammanfattning 

av intervjuerna kan studeras närmare i bilaga 5. 

Vid utformningen av enkäterna diskuterades det om frågorna skulle utformas som 

påståenden eller som rena frågor. Efter överväganden kom vi fram till att vi skulle 

använda oss av frågor. Vi utformade ett första utkast till enkäten och efter att ha 

rådgjort med utomstående personer kom vi fram till att vi skulle: 

1. Ändra från femgradig svarsskala till en sexgradig skala så att respondenterna 

blir tvungna att ta ställning åt ena hållet. 

2. Minska ned antalet frågor som hade samma innebörd. 

3. Utforma frågorna utifrån en mer neutral ståndpunkt, så att dessa inte skulle bli 

positivt eller negativt laddade. Här var det svårt att leva upp till detta genom 

hela enkäten. 

Enkäterna utformades med fyra huvudrubriker slöseri, materialleveranser, ständiga 

förbättringar och standardisering. Detta för att hålla isär de olika delarna och få en 
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tydligare överblick. De utvalda rubrikerna har sin utgångspunkt utifrån lean-

koncepttänkande.  

Grundidén var att vi skulle åka ut på plats och dela ut enkäterna till de utvalda och 

vara kvar under tiden de fyllde i dem. Men efter viss överläggning kom vi fram till att 

det skulle bli bättre om vi mejlade ut enkäterna så att respondenterna fick god tid på 

sig att fylla i dessa under två veckors tid. Vi mejlade då ut enkäterna till platscheferna 

och bad dem i sin tur att välja ut två lämpliga yrkesarbetare, en med kortare än fem 

års erfarenhet och en med längre än tio års erfarenhet inom byggbranschen.  

Enkäterna utformades i två olika exemplar en för platschefer och arbetsledare där de 

fick möjlighet att kommentera vissa frågor, se kapitel 3 där resultatet presenteras 

under vardera fråga. I det andra exemplaret som riktade sig mot yrkesarbetarna var 

frågorna ställda mer utifrån deras perspektiv och utgjordes av endast kryssfrågor.  

Båda enkäterna besvarades anonymt. De enda uppgifter de var tvungna att uppge var 

företaget de arbetade på, om de i huvudsak hade mest erfarenhet av om- eller 

nybyggnation samt antal år inom branschen.  
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2. Litteraturstudie 

2.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras rapportens litteraturstudie som tar upp tidigare forskning 

och teori. Kapitlet tar upp lite teori om Lean Production, Lean Thinking, Lean 

Construction, standardisering och tekniska plattformar. Kapitlet tar också upp tidigare 

forskning om vilka fel och brister som förekommer i branschen. 

2.2 Teori Lean Production 

Detta kapitel kommer att beröra bakgrunden till Lean Production samt lite om dess 

grundelement.  

2.2.1 Historik 

Definitionen för Lean production enligt Wikipedia är: ”En industriell 

produktionsmetod med syfte att öka produktionseffektiviteten.” Med svenska ord 

skulle man kunna säga att det är en resurseffektiv produktion, vars syfte är att 

eliminera alla processer som inte skapar något mervärde för kunden. Fredrick 

Winslow Taylor är mannen som kom fram till idéerna som de grundläggande 

principerna i lean production bottnar i. Utifrån dessa inspirerade han Henry Ford år 

1914 att skapa ett nytt produktionssystem som han kallade ”flödestillverkning” 

(http://sv.wikipedia.org, 2008).   

Uttrycket ”lean” skapades senare i samband med en världsomfattande studie som 

utfördes av MIT, (Massachusetts Institute of Technology, USA). Studien visade 

bilindustrins utveckling från slutet av 1800-talet till läget kring 1990  

(Toolanen, 2004). 

2.2.2 Först - Hantverkstillverkning 

Fordonstillverkningen från slutet av 1800-talet fram till i början av 1900-talet var 

mestadels hantverksmässig. Det som kännetecknade tillverkningen var kundanpassade 

bilar producerade med enkla verktyg av skickliga hantverkare. De komponenter som 

ingick i fordonen tillverkades ofta hantverksmässigt. Genom manuell anpassning 

placerades komponenterna sedan ihop för att tillsammans bilda ett system. Detta 

medförde att möjligheterna till masstillverkning därmed blev dåliga. Produkterna blev 

unika och dyrare, vilket genererade i en begränsad kundkrets (Toolanen, 2004).   
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2.2.3 Därefter - Masstillverkning  

I början av 1900-talet började massproduktionsteknik för bilar att utvecklas i USA. En 

grundläggande förutsättning för den nya tekniken var en noggrann 

produktbestämning, då krav ställdes på bl.a. måttnoggrannhet. En av de stora 

fördelarna med massproduktionstekniken visade sig bli minskade 

produktionskostnader. Ökade krav på personlig utveckling hos individer, dålig 

kundanpassning, inflexibilitet och högt volymberoende är några av svagheterna med 

denna produktionsteknik (Toolanen, 2004).       

2.2.4 Idag - Lean Production 

Nästa stora förändringsprocess inom produktionstekniken är filosofin som sedan ca 

1990 blivit benämnd Lean Production. Denna har mestadels sitt ursprung i Japan och 

Toyotas utveckling av nya processer för produktion av bilar, det tidigare nämnda 

Toyota Production Systems (TPS). Huvudstrategin i samband med TPS blev att satsa 

på effektiva, kvalitetssäkrade och flexibla processer för produktframtagning, 

produktion och marknadsföring för att kunna leverera kundanpassade produkter 

(Toolanen, 2004). 

2.2.5 Grundelementen inom Lean 

Att arbeta enligt Lean innebär att hela tiden arbeta med ständiga förbättringar, kaizen 

på japanska. Samt att identifiera och eliminera slöseri, muda på japanska. När man 

tillämpar lean analyserar företaget hur effektivisering kan ske utifrån sin egen 

produktionsprocess, dvs. hur kan vi göra mer med mindre?  

Ett flöde av material och produkter genom produktionssystemet är grundläggande för 

lean. Allt som hindrar produkten och materialet från att flöda kontinuerligt genom 

produktionssystemet ska betraktas som slöseri. Det huvudsakliga målet inom lean är 

att ständigt och kraftfullt eliminera slöseri, och därigenom öka effektiviteten i 

produktionen (www.leanforumbygg.se, 2008). 

Womack och Jones (1996) definierar slöseri på följande sätt 

”Slöseri är en aktivitet som förbrukar resurser men inte skapar något värde.” 

Inom lean ska varje aktivitet, i syfte att effektivisera produktionsprocessen, planeras, 

tillämpas och utvärderas. 

För att beskriva vilka metoder, principer och verktyg som ingår i lean-konceptet 

brukar ofta grundtanken illustreras som ett tempel, se figur 2.  
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Figur 2. Templet som symboliserar lean-konceptet. (www.leanforumbygg.se, 2008). 

 

Standardisering av arbete är grunden i lean-templet för att på så sätt kunna bedriva 

förbättringsarbete på ett effektivt sätt. En annan del av grunden för att bedriva 

förbättringsarbetet är att utföra mätningar, för att utifrån dem få kontroll över sina 

processer. De två pelarna i templet står för kvalitet och Just in Time och själva taket 

utgörs av kontinuerliga förbättringar.  

Denna ledningsfilosofi arbetar med många olika verktyg och metoder för att 

kontrollera produktionen och därigenom öka kvaliteten på slutprodukterna. Ett 

exempel på detta ledningssätt är behovsstyrd produktion, det vill säga att företagen 

inte ska producera någonting som inte kunden efterfrågat. Allt förbättringsarbete sker 

med utgångspunkt från produktionen. I och med detta skapas engagemang hos alla 

anställda och de blir delaktiga i det fortlöpande förbättringsarbetet 

(www.leanforumbygg.se, 2008). 
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2.2.6 Kaizen – ständiga förbättringar 

Grundkärnan i Kaizen-konceptet är enkel och rättfram, Kaizen innebär förändring till 

det bättre. Uttrycket innebär också kontinuerlig förbättring som berör alla, både 

företagsledning och anställda. Kaizen är ett brett koncept som täcker flera unika 

japanska metoder. Exempel på sådana är bland annat automation, just in time, 

produktivitetsförbättring och TQC (total kvalitetsstyrning).  

Budskapet inom Kaizen är att inte en dag bör gå utan att någon slags förbättring görs 

någonstans inom företaget. Tankesättet att en förändring utan slut är möjlig är något 

som är djupt rotad i den japanska mentaliteten. Detta tankesätt skiljer sig markant mot 

den västerländska mentaliteten. Imai har efter många års studier av västerländska 

affärsmetoder kunnat dra slutsatsen att Kaizen-koncept inte existerar i de flesta 

västerländska företag. Om det förekommer är det i sådana fall väldigt svagt utvecklat 

och inte i närheten av den japanska mentaliteten.  

Eftersom Kaizen är en ständigt pågående process som angår alla och envar inom 

organisationen, är också alla inom ledningshierarkin involverad i någon aspekt av 

Kaizen, se figur nedan (Imai, 1986). En förutsättning för att Kaizen ska vara möjligt 

att implementera är att högsta ledningen visar stort engagemang i arbetet och 

motiverar all övrig personal.  
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Figur 3. Kaizenengagemangets hierarki, (Imai, 1986). 

2.2.7 JIT – Just In Time 

Mannen som är upphovsman till begreppet JIT är Taiicho Ohno inom Toyota. 

Begreppet ”precis i tid” är en teknik för material- och produktstyrning som ingår i 

Toyotas produktionssystem. Tekniken är specifikt framtagen för att eliminera alla 

former av spill i produktionen.  

Tack vare bland annat Taiicho Ohnos geniala idéer var Toyota det första företaget 

som 1966 fick det eftertraktade Japanska Kvalitetsstyrningspriset. Upphovsmannen 

hävdar att idén föddes ur behovet att skapa ett system för att tillverka många olika 

bilmodeller men med ett litet antal av vardera. Detta kan sättas i direkt motsats till det 

västerländska sättet att tillverka bilar, då de oftast är likadana och många till antalet.  

Samtidigt var Ohno fast besluten om att eliminera alla sorters spill för att öka 

effektiviteten. Spill som förekom i produktionsprocesserna delade han in i följande 

kategorier (Imai, 1986):    

� Överproduktion 

� Spilltid vid maskinen 

� Spill vid transport av enheter 

� Spill vid bearbetning 

� Spill i form av lagerhållning 

� Spill ifråga om rörelse (onödiga arbetsmoment) 

� Spill i form av kassationer och omarbetningar 
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Just in time – begreppet innebär att exakt det antal komponenter och delar som behövs 

för varje steg av produktionen förs fram vid exakt lämplig tidpunkt. I praktiken blir 

det att man får vända upp-och-ner på den normala tankeprocessen. Vanligtvis 

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

emellertid på detta, vilket medföljde att varje steg fick gå tillbaka till det närmast 

föregående för att hämta upp exakt de antal delar som behövdes. 

Fördelarna med Just in time – begreppet kan beskrivas enligt nedan (Imai, 1986):    

� Förkortad leveranstid 

� Minskad tid som används till arbete utanför arbetsprocessen 

� Minskade lager 

� Bättre balans mellan olika processer 

� Klarare problemställningar 

 

Ovanstående fördelar är också något man vill uppnå i produktionsprocessen i 

byggbranschen. Genom att leverera beställt material vid just inbyggnadstillfället är det 

lättare att planera, styra och kontrollera byggproduktionen så att denna kan bli så 

effektiv som möjligt. Med god bygglogistik tros man också kunna få ned kostnaderna 

men det gäller att det ställs krav på alla aktörer i byggandet.  

Inom byggbranschen finns det specialiserade företag på just bygglogistik. Deras 

affärsidé är att de sköter logistiken på byggena och tar ansvar för att materialet till 

bygget finns på plats i rätt mängd och i rätt tid. På så sätt kan man klara av en av 

branschens stora utmaningar nämligen att möta beställares krav på kortare projekttider 

inom tajtare budgetramar (Byggchefen 2006).  
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2.2.8 5S - ordning och reda 

5S är också en metod som härstammar från Japan och ursprungligen från Toyota och 

innebär att man ska uppnå ordning och reda på arbetsplatsen. De 5S:en är fem 

japanska termer och dess betydelse är (www.mysigma.se): 

� Sortera - Avlägsna onödiga saker och onödigt material från arbetsplatsen 

� Systematisera - Märk saker och material som behövs och placera detta på 

uppmärkta platser 

� Städa - Rengör arbetsplatsen och utrustningen 

� Se till - Analysera grundorsakerna till oordning och smuts och upprätthåll 

ordningen genom att regelbundet genomföra 5S-aktiviteter 

� Standardisera - Skapa regler och rutiner för att upprätthålla 5S-ordning och 

reda 

 

Sammanfattningsvis kan 5S-metoden beskrivas som ett systematiskt sätt att arbeta 

utan tidsbegränsning dvs. att det skall pågå kontinuerlig. 5S-metoden ska tillämpas på 

alla typer av jobb och inga undantag skall göras. Den är också grundförutsättning för 

att erhålla ständiga förbättringar. 
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2.3 Lean Thinking 

Det mesta som har forskats kring Lean Thinking beskrivs i boken “Lean Thinking – 

Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation” av författarna James P 

Womack och Daniel T Jones (1996). Boken beskriver vad som kännetecknar ett lean-

företag och dess leveranskedja och skapar en vision om hur företag ska gå från 

massproduktion till lean produktion (www.leanforumbygg.se, 2008). Lean Thinking 

är en vidareutveckling av Lean Production och brukar sammanfattas med de fem 

grundbegreppen:  

Value (kundvärde), Value stream (värdeflöde), Flow (flöde), Pull (efterfrågestyrning) 

och Perfection (perfektion).  

Nedan förklaras dessa fem begrepp (Toolanen, 2004): 

� Kundvärde 

Det vill säga att produkten ska ses och beskrivas ifrån kundens perspektiv och 

svara för kundens behov till ett specifikt pris och i bestämd tid. Därmed 

förutsätts att leverantören skall inse kundens krav på produkten (the value). 

 

� Värdeflöde 

Med begreppet värdeflöde avses alla aktiviteter som krävs för ett företag att 

föra en produkt (vara eller tjänst) genom de olika kritiska 

problemlösningsfaserna som: produktidé, design, konstruktion till order dvs. 

leverans från råvara till färdig produkt. Enligt lean production ska dessa faser 

beskrivas kritiskt ur värdeskapande synpunkt och med värdet för kunden satt i 

centrum. 

 

� Flöde 

Efter att icke värdehöjande aktiviteter eliminerats längs hela värdekedjan är 

nästa steg att skapa ett optimalt flöde med bibehållen flexibilitet. Det är den 

totala värdekedjans flöde som måste optimeras och inte de enskilda 

delkomponenterna i kedjan, då de ofta leder till suboptimering och inte är 

värdehöjande för helheten. 

 

� Efterfrågestyrning 

Grunden med efterfrågstyrning är att åstadkomma hög grad av 

kundtillfredsställelse genom att produktens tillverkning lättare kan anpassas 

till kundens krav. För att praktiskt kunna tillämpa detta krävs ett 

produktionsupplägg med korta genomloppstider och flexibilitet för att kunna 

hantera kundspecifika krav. 
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� Perfektion 

Perfektion är ledstjärnan bakom strävan att uppnå ständiga förbättringar 

(Kaizen) och detta är nära förknippat med informationssystem och lärande 

organisation. En bra metod för att uppfylla detta kan vara någon form av 

belöningssystem till medarbetarna, vilket bidrar till ökat engagemang och att 

de strävar mot ständiga förbättringar. 

2.4 Lean Construction 

Lean Construction har sin teoretiska bakgrund i verkstadsindustrins Lean Production 

och Lean Thinking (www.arcona.se, 2008). 

Denna ledningsfilosofi kan bidra till en minskning av tidigare nämnd 

byggproblematik.  

2.4.1 Organisationer 

Det finns ett antal olika organisationer med anknytning till Lean Construction, i detta 

kapitel nämns tre av dessa kortfattat. 

Det finns en organisation som heter IGLC, International Group for Lean 

Construction. Detta nätverk bildades 1993 och består av forskare och fackmän inom 

arkitektur, ingenjörskonst och produktion. Enligt IGLC ska företag lägga sin energi på 

de teoribitar där bristen på kunskap är störst för att en effektiv förnyelse av 

byggprocessen skall uppnås (Toolanen, 2004).  IGLC:s vision är att: 

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

(Architecture, Engineering and Construction) process as well as product. To achieve 

this, we are developing new principles and methods for product development and 

production management specifically tailored to the AEC industry, but akin to those 

defining lean production that proved to be so successful in manufacturing. 

(www.iglc.net, 2008) 

LCI, Lean Construction Institute är en annan organisation som bildades 1997 och är 

ett icke vinstdrivande nätverk. Enligt deras programformulering är syftet att ge 

byggindustrin den revolution som startade i fabriksindustrin. LCI var från starten 

främst inriktad mot den amerikanska marknaden men har på senare tid bildat ett 

internationellt nätverk och samarbetar med tidigare nämnda IGLC. 

En svensk motsvarighet till dessa är Lean Forum Bygg, vars syfte är att: 

”Sprida kunskap om framgångsrikt lean-tänkande och arbetsmetoder till svenska 

byggföretag för att bidra till ökat kundvärde och minimerat slöseri.” 
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Lean Forum Bygg identifierar också utvecklingsbehov samt utvecklar och driver 

seminarier, workshops, konferenser och utbildningar (www.leanforumbygg.se, 2008). 

2.4.2 Produktionsteorier inom Lean Construction 

Det finns tre typer av produktionsteorier enligt Lean Construction, produktion enligt 

transformationsteorin, produktion enligt flödesteorin samt produktion enligt 

värdegenereringskoncept. 

Produktion enligt transformationsteorin går ut på att produktionen betraktas som 

ett resultat av inputs av material, maskiner och personal. Detta sker i en 

omvandlingsprocess (transformation) för att ge eftersträvat resultat, outputs. 

Tillverkningsprocessen kan delas in i olika underprocesser där varje underprocess 

granskas med utgångspunkt från dess inputs och outputs.  

Ekonomisk styrning bottnar i kostnadsstyrning av outputs mot den lägsta 

transformationskostnaden. Detta resulterar i en strävan av att uppnå långa serier och 

stora volymer i produktionen. I och med detta kan suboptimering uppstå vilket kan ge 

negativa konsekvenser för andra produktionsmål såsom minimering av lager, tid till 

leverans av färdig produkt och kundnytta (Toolanen, 2004).  

Produktion enligt flödesteorin innebär att man betraktar produktionen i termer av 

flöden av operationer fram till färdig produkt. Detta började redan på 1900-talet t ex 

Fords upplägg av bilproduktion. Senare utvecklades dessa flödesteorier som följd av 

JIT (Just In Time) - tänkandet inom speciellt japansk bilindustri.  

Flödesteoretiska tillämpningar bidrog till koncentration på den totala ledtiden vid 

produktframställning samt på minskning av resursbehovet i allmänhet. Tidsaspekten 

analyseras med hjälp av utvecklade system för att metodiskt analysera processen ur 

aktivitetsperspektiv. Inom dessa teorier har det etablerats begrepp som från 

produktionssynpunkt kan ses som icke värdehöjande aktiviteter och värdehöjande 

aktiviteter. Väntetider, omställningstider och åtgärdande av produktfel är exempel på 

icke värdehöjande aktiviteter.  

Förkortning av ledtider, strävan att minska variabler samt att förenkla processen och 

öka flexibiliteten är styrparametrar i samhörighet med Lean Construction. 

Flödestänkandet är centralt i detta koncept och omfattar även nätverksmässiga 

samarbetsrelationer med underleverantörer för en totaloptimering av flödet från start 

till färdiga produkter (Toolanen, 2004).   
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Produktion enligt värdegenereringskoncept har liksom flödesteorin vuxit fram som 

en reaktion mot transformationsteorins ensidiga koncentration på att minimera 

kostnader i en process olika delmoment. En del menar att massproduktionen genom 

sin starka koncentration på volymtänkande försummar andra angelägna mål. Exempel 

på sådana är leveranstid, lageroptimering och uppfyllande av kundvärde.  

Värdegenereringskonceptet lyfter fram kundvärdet som det centrala och teorin är att 

kundnyttan och hur nöjd kunden är för övrigt skall bestämma produkternas värde. 

Konceptets utveckling är nära förknippad med utvecklingen av kvalitetssystem för 

produktionsverksamhet. 

I kund- och leverantörsrelationen måste kundens krav och förväntningar omsättas i 

designen och tillverkningen av produkterna. Kontrollfunktionerna måste inriktas mot 

att mäta kundnyttan och jämföra om de sedan uppfyller målen. För att detta skall ske 

på bästa sätt är det viktigt att informationsflödet fungerar tillfredställande över hela 

processen (Toolanen, 2004).    

2.5 Standardisering och tekniska plattformar 

Att gå från en platsbyggd byggprocess till en mer standardiserad skulle bland annat 

resultera i minskat slöseri såsom färre tunga arbeten (formning, gjutning) och 

oförutsedda händelser på byggarbetsplatsen skulle minskas. En mer standardiserad 

byggprocess ställer också högre krav på dels prefableverantörerna som tillverkar 

elementen/modulerna och dels projektörerna som ritar och konstruerar 

elementen/modulerna.  

Inom Lean Production är standardiserat arbete en grundläggande princip. Det innebär 

att arbetet följer ett visst mönster och man kan snabbt och lätt se om något onormalt 

inträffar eller om det blir något fel i produktionen. Därefter kan yrkesarbetarna snabbt 

gå in och åtgärda felet. För att erhålla en effektiv standardisering av byggprocessen 

kan den tidigare nämnda 5S-metoden vara till stor hjälp.  

Tekniska plattformar är något som NCC håller på att introducera. Med tekniska 

plattformar menar de att de i förväg har utvalda tekniska lösningar. Att inköpen är 

styrda utifrån inköpsavtal och att produktionsmetoderna har klara riktlinjer, 

anvisningar och krav. Vidare också att uppföljning görs av kostnader, tid, kvalitet, 

miljö och funktion. Slutligen också att man ska arbeta för ständiga förbättringar 

genom styrt utvecklingsarbete och fördjupad leverantörssamverkan. Det NCC vill 

uppnå med sina tekniska plattformar är bland annat bättre inköpseffekter, färre 

kvalitetsfel och en mer ändamålsenlig projektering och produktionsmetod. Deras 

vision är att detta skall medföra ett mer industrialiserat arbetssätt.
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Exempel på lösningar i deras plattformar är t ex att man ska använda förutbestämda 

våningshöjder vilket i sin tur medför bestämd rumshöjd, bjälklagstjocklek och 

utrymme för golvbeläggning. Plattformarna ska också innehålla typ- och 

systemlösningar för olika tekniska detaljer (http://starnet.ncc.se).  

Något som också underlättar en standardisering av byggprocessen är 

samverkansformen partnering. Partnering kan anses vara en ny benämning för 

samverkan och partnerskap. Det är ett sätt för att få alla inblandade parter i 

byggprocessen att arbeta framåt med gemensamma mål (Andersson, J. & Boberg, S. 

2007).  

De tre nyckelfaktorerna i partnering är enligt www.partnering.se: 

� Gemensamma mål 

� Gemensamma aktiviteter 

� Gemensam ekonomi 

Branschen idag innehåller inte särskilt många långsiktiga sammarbetsförhållanden, en 

förändring av detta dvs. partnering innebär bättre möjlighet till erfarenhetsåterföring 

och kompetensutveckling.  
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2.6 Fel och brister i byggprocessen 

I detta kapitel presenteras vilka olika fel och brister (s.k. slöserier) som förekommer i 

branschen.  

Fel och brister som resulterar i kvalitetsproblem i ett tidigt skede drabbar ofta 

människor i senare skeden. Felen skapar arbeten med oacceptabel arbetsmiljö, och 

inte bara omotiverade extrakostnader. Det finns därför många anledningar till att man 

ska prioritera kvalitet i arbetet (SBUF 90:31). 

Det är viktigt att man skiljer på fel/brister och fusk. De vanligaste orsakerna till att fel 

uppstår i byggandet är slarv, okunskap, nonchalans och otydliga beställningar. Det är 

också viktigt att man skiljer på fusk och sådant som beror på slarv eller okunskap. 

Fusk är en handlig där man har avsikt att fuska och att man är medveten om att man 

gör fel. Det är dock mycket sällan att någon i samband med entreprenadtvister blivit 

fälld för fusk eller vårdslöshet (Byggkommissionen, 2002). 

2.6.1 Olika slöserier och typer av processer 

Alla typer av verksamheter kan beskrivas i termer av processer. Dessa kan delas in i 

tre kategorier (Josephson & Saukkoriipi, 2005):  

� Operativ process: Arbetsmoment i följd 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 i sig inget värde till varan eller tjänsten men är viktiga för 

att den operativa processen ska fungera.  

� Ledningsprocesser: Aktivitet eller en följd av aktiviteter som har till uppgift 

att besluta om organisationens mål och strategier.  

Det finns slöseri i alla dessa kategorier. I den operativa processen kan tid frigöras om 

aktiviteterna kan genomföras i annan ordning. I stödprocesserna och 

ledningsprocesserna kan det finnas rutiner som en gång tillförde värde, men allt 

eftersom tiden gått förlorat sitt syfte (Josephson & Saukkoriipi, 2005).   

Att avgöra ifall stöd- och ledningsprocesser som indirekt tillför kundvärde ska klassas 

som slöseri eller inte är problematiskt. Värdeökande arbete, tvingat slöseri och rent 

slöseri är därför begrepp som används ibland. Tvingat slöseri är processer som är 

nödvändiga för att det värdeökande arbetet ska kunna genomföras. Sådant som saknar 

anknytning till det värdeökande arbetet är rent slöseri. Grundidén är följaktligen att 
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förbättringsarbetet i första hand ska fokusera på att eliminera rent slöseri och i andra 

hand effektivisera det tvingade slöseriet (Josephson & Saukkoriipi, 2005). 

Den som var först med att dela in slöseri i kategorier var den tidigare nämnde 

toyotachefen Taiichi Ohno. Han pekade ut sju kategorier av slöseri, men på senare tid 

efter utförliga forskningar, har det identifierats ytterligare kategorier.  

Exempel på sådana är (Josephson & Saukkoriipi, 2005):    

� 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 

� 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 

Utifrån dessa exempel kan man utläsa att filosofin ofta tillämpas på att effektivisera 

produktionen, men motsvarande exempel kan man finna i projektering, upphandling 

och många andra processer.  

2.6.2 Felkostnader 

Enligt Josephson och Saukkoriipi så skiljer man mellan synliga och dolda 

felkostnader. 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 följder som det ännu inte finns mätmetoder för att 

fånga upp. Det slöseri som oftast diskuteras, är tid och kostnader för att korrigera 

felen. Att detta slöseri inte tillför produkten något värde är ju uppenbart.  

Via ökad kunskap och nya vidareutvecklade mätmetoder kan dolda felkostnader 

synliggöras, vilket leder till ökade möjligheter att sänka felkostnaderna. Det har gjorts 

en hel del undersökningar och kartläggningar av synliga felkostnader, men med 
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varierande noggrannhet. Den hittills mest omfattande kartläggningen gjord av FoU-

Väst 1994-1996, beskrivs nedan.  

Vid notering av de synliga felkostnaderna och vid bedömning av dolda felkostnader 

visar det sig att totala felkostnaderna under produktionen, exkl. kostnader för 

ändringar och tilläggsarbeten, besiktningsanmärkningar, olycksfall och stölder, ligger 

i storleksordningen 6-10 % av byggkostnaden. Denna siffra motsvarar cirka 3,5–6,5 

% av projektens produktionskostnad (Josephson & Saukkoriipi, 2005).  

När denna studie genomfördes följdes sju husbyggnadsprojekt under cirka ett halvt år. 

På vardera byggarbetsplats fanns en observatör som på heltid följde arbetet. I dessa 

sju byggprojekt varierade felkostnaden från 2,3 till 9,4 % av byggkostnaden. Om man 

bortser från ändringar och tilläggsarbeten, olycksfall, besiktningsanmärkningar och 

stölder varierar felkostnaden mellan 2,3 och 8,1 %, se figur 4. Av alla felen som 

noterades var det endast 79 % som reparerades på ett sådant sätt att den slutliga 

lösningen stämde överens med den avsedda. Ett stort antal av de återstående felen kan 

ge oönskade effekter under byggnadens användningsfas (Josephson & Saukkoriipi, 

2005). 

Utifrån denna studie har följande antaganden gjorts: 

� Kostnaden för fel under materialtillverkning på fabrik och eventuella 

mellanlager är 5 % av byggentreprenörens inköpspris. 

� Kostnaden för fel i underentreprenörernas processer är minst 80 % av 

kostnaden för byggentreprenörens processer på samma arbetsplats. 

� 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 presentation av ovanstående kostnader 

uppkommer ofta kommentarer från verksamma inom branschen om att den 

redovisade kostnaden för vissa fel är kraftigt undervärderad. 

� Gemensamma kostnader för etablering mm ökar med motsvarande 80 % av 

synlig feltid, dvs. den arbetstid som åtgått för att korrigera fel på byggplatsen. 

Utifrån dessa antaganden varierar den dolda felkostnaden i de sju byggprojekten 

mellan 2,7 till 5,4 % av byggkostnaden, se figur 4. Ur figur 4 kan man också utläsa att 

den dolda felkostnaden är större än den synliga felkostnaden i fem av de sju projekten. 
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Figur 4. Synlig och dold felkostnad under produktionsskedet i sju byggprojekt, exkl. ändringar och 

tilläggsarbeten, olycksfall, besiktningsanmärkningar och stölder (% av byggkostnad).  

 

2.6.3 Stölder och skadegörelse 

Stölder och skadegörelse orsakar givetvis kostnader som inte tillför kunden något 

mervärde och klassas därmed som slöseri. Kostnaderna för stölderna kan delas upp i 

flera poster. För det första blir det kostnader för den försvunna utrustningen och sedan 

kostnader för den tidsåtgång som det tar att återanskaffa utrustningen. Vilket även kan 

medföra att det blir stopp i produktionen. Vid inrapportering till polis och internt 

resulterar det också i ökade kostnader. Stölder och skadegörelse bidrar även till ökade 

kostnader för försäkringar och förebyggande arbete såsom flytt av material/utrustning 

till säkrare lokaler, installera larm och anlita vaktbolag. Kostnaderna för säkra lås och 

skyddsanordningar som behövs pga. stölder skulle kunna reduceras kraftigt. Alla 

ovanstående kostnader kommer av stölder och klassas därmed som slöseri.  

Josephson & Saukkoriipi skriver i sin rapport om en studie utförd av Munthe m fl 

(2002). Där de har uppskattat kostnaderna för de flesta av ovanstående moment på 

byggarbetsplatsen genom att göra intervjuer. Studien påvisar att stölderna och deras 

följder motsvarar 0,88 % av den upparbetade entreprenadsumman, men det påvisas att 

den faktiska siffran troligtvis är högre. Något som Munthe m fl. inte tog upp i studien 

var stölder utanför byggarbetsplatsen, t ex på projektörernas kontor och hos 

materialleverantörerna. Enligt intervjuer som Josephson & Saukkoriipi har gjort så 

visar det sig att stölder åstadkommer kostnader för minst lika stor andel av 

omsättningen hos t ex materialleverantörer. Sannolikt kan kostnaden på grund av 

stölder uppskattas till 1-1,5 % av projektets totala produktionskostnad (Josephson & 

Saukkoriipi, 2005). 
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2.6.4 Byggnadsarbetares arbetstid 

I Josephsons & Saukkoriipis studie följdes byggnadsarbetare för att se vad de gör och 

hur mycket tid som ägnas till värdeökande arbete. Studien riktade sig mot ett projekt 

av nybyggnation av bostäder där de följde byggnadsarbetarna i 22 dagar. Josephson & 

Saukkoriipi antyder också att yrkesarbetarnas arbetstid är särskilt intressant då denna 

kan ses som en spegling av hur väl projektorganisationen, produktionsledningen och 

produktionsplaneringen fungerar.  

Byggnadsarbetarens arbetstid delades in i tre delar med hänsyn till vilket värde arbetet 

ger för kunden. Direkt värdeökande arbete var den första gruppen dvs. sådant arbete 

som direkt tillför värde till produkten. I deras exempel utfördes direkt värdeökande 

arbete under 17,5 % av arbetstiden. Den andra gruppen avser förberedelser. 

Förberedelser är aktiviteter som behövs för att kunna producera men som inte är 

värdeökande, därför kan det klassas som tvingat slöseri. Dessa utgör 45,4 % av 

arbetstiden.  

Ca 25 % är indirekt arbete vilket är alla slags arbeten inom några få meter från 

arbetsstället, t ex materialhantering och skyddsarbeten m.m. Under 14 % av 

arbetstiden sker framtransport av material till arbetsstället. Detta ingår i kategorin 

materialhantering, se figur 5. Byggnadsarbetarnas medverkan i arbetsplaneringen 

upptog 6 % av arbetstiden. Rent slöseri är den tredje gruppen och innefattar aktiviteter 

som inte behövs och som kan elimineras utan att påverka produkten. Denna grupp 

utgjorde 33,4 % av arbetstiden. Exempel som hör till rent slöseri är omarbete, väntan, 

outnyttjad tid och avbrott. Väntan utgjorde ca 23 % av arbetstiden och outnyttjad tid 

ca 10 %. Förflyttning till och från bodar i samband med raster och brister i tidhållning 

kan klassas som outnyttjad tid (Josephson & Saukkoriipi, 2005). 

Arbetstidens användning
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Figur 5. Arbetstidens användning för byggnadsarbetare (andel av arbetstid, %). 
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2.6.5 Byggarbetsledares arbetstid 

Enligt byggarbetsledarna består arbetsdagen av många oförutsedda händelser som 

måste tas om hand. I en studie på slutet av 90-talet granskades byggarbetsledarens 

arbetsdag och det visade sig att endast 2,3 % av deras arbetsdag bestod av akut 

problemlösning. Utifrån denna granskning upptäcktes sex aktiviteter som kan klassas 

som slöseri. Dessa sex aktiviteter konstaterades utgöra 17,7 % av deras arbetstid.  

(se figur 6). 
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Figur 6. Slöseri i byggarbetsledares arbetsdag (andel av arbetstid, %). 

Om förhållandet som beskrivs i figur 6 präglar alla entreprenörers tjänstemän 

motsvarar det ca 1 % av projektets produktionskostnad (Josephson & Saukkoriipi, 

2005). 
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2.6.6 Maskiner och utrustning på byggarbetsplatsen 

Maskiner och utrusning, gemensamma kostnader för bodar, ställningar och containers 

utgör ca 10 % av projektets produktionskostnad. Vid en undersökning följde man ett 

antal maskiner både större och mindre under en arbetsvecka för att se hur mycket 

dessa användes. Detta gjordes genom att de noterade vad varje maskin användes till 

varje udda minut. En grävlastare, en hjullastare och en grävmaskin följdes under 

schaktnings- och rörläggningsarbeten. Sedan följde de en gjerdesåg, en kapsåg och en 

kranbil under husbygget ovan mark. Kranbilen följdes den tid den var på bygget, 11,5 

timmar. Snickarens personliga utrustning följdes under en arbetsdag. Och de 

handverktygen var en handborrmaskin, två sticksågar, en cirkelsåg och en 

skruvdragare. Resultatet av uppföljningen går att utläsa nedan ur figur 7. Det totala 

slöseriet för maskiner och utrustning är ca 2-5 % av projektets produktionskostnad 

(Josephson & Saukkoriipi, 2005). 
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Figur 7. Användning av maskiner (% av arbetstid). 

2.6.7 Material 

Materialspill är utan vidare slöseri i byggprojekt. I en undersökning av materialspill 

som gjordes på mitten av 90-talet, tittade man på hur mycket av det material som 

levererades till byggarbetsplatsen i själva verket monterades in i byggnaden. I 

undersökningen granskades 14 byggarbetsplatser. Man valde att undersöka 15 vanligt 

förekommande materialslag. Det framkom då att användningsgraden var från 79 till 

96 % av den levererade materialmängden, se figur 8. 
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Högsta andelen spill var från fasadskivor och minst från golvspånskivorna. Det har 

gjorts en undersökning efter den som gjordes på mitten av 90-talet för att se om det 

har blivit någon förändring. Denna utgjordes av intervjuer där det framkom att 

materialspillet tycktes ha minskat och ligger mellan ca 2-10 %. Enligt vad en 

kalkylator vid ett byggentreprenadföretag förklarade var att de brukade räkna med  

10 % i spill för att om det blir stopp i produktionen kan det vara bra att ha lite spill 

(Josephson & Saukkoriipi, 2005). 
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Figur 8. Mängden använt material i medeltal av vanliga materialslag, övrigt är spill. 

2.7 Slutsatser av litteraturstudien 

Josephsons & Saukkoriipis kartläggning av slöseri år 2005, visar att slöseriet i 

byggbranschen är omfattande. Med en viss variation mellan projekt så ligger det i 

storleksordningen 30-35 % av projektens produktionskostnad. De huvudinriktningar i 

arbetet med att minska slöseriet har de pekat ut som:  

� Fokusera projektets kärnprocess utifrån kundbehoven 

� Utbilda och motivera varje medarbetare - ledarskap som motor 

� Fokusera på tillverkningen 

� Få myndigheterna som drag hjälp 

Allt fler företag börjar använda delar av Lean-konceptet. För att uppnå ett fullgott 

resultat med Lean Construction är det viktigt att alla inom företaget både tjänstemän 

och yrkesarbetare är med och arbetar enligt filosofin och att den berör alla områden 

inom företaget. Engagemanget hos högsta ledningen styr hur stor tillämpningen av 

Lean-konceptet blir inom organisationen. 
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3. Resultat och utvärdering av enkätstudien 

I detta kapitel presenteras resultatet från enkätstudien.  

3.1 Inledning  

Enkäterna skickades ut till totalt 22 arbetsplatser, svarsfrekvensen på enkätstudien 

uppgick till 52 % vilket var lite lägre än vi hade förväntat oss. Snittlängden på antal år 

inom byggbranschen hos yrkesarbetarna uppgår till 18,6 år utav 21 respondenter. 

Fördelningen mellan om- och nybyggnation ser ut enligt: ombyggnation ca 28,6 %, 

nybyggnation ca 33,4 % och 38 % har lika mycket erfarenhet av båda två. Bland 

platschefer och arbetsledare var snittlängden på antal år inom branschen 25,4 år utav 

18 respondenter. Fördelningen mellan om- och nybyggnation ser ut enligt följande: 

ombyggnation 27,8 %, nybyggnation 50 % och 22,2 % har lika mycket erfarenhet av 

både och.  

Enkäternas utformning presenteras i bilaga 1 och 2 och metoden för 

enkätutformningen beskrivs under avsnitt 1.5.2. Platscheferna och arbetsledarna fick i 

sin enkät följdfrågor på vissa utvalda frågor och dessa presenteras i detta kapitel under 

aktuell fråga. En sammanställning av de besvarade enkäterna presenteras i bilaga 3 

och 4.  

Resultatet redovisas i enlighet med enkäternas upplägg och är ett medelvärde mellan 

alla tre byggföretag, (NCC Construction, ångström & mellgren och MJP Bygg). 

Kommentarer har gjorts till varje fråga om hur respektive yrkeskategori har svarat. 

Enkäterna har besvarats enligt en sexgradig skala där medel är 3,5: 

1. betyder stämmer inte alls och 6. betyder stämmer i allra högsta grad. 
 

Förklaring: 

PC/AL = platschef / arbetsledare 

YA = yrkesarbetare 
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3.2 Slöseri 

Material 
 
Fråga 1. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 

Tycker du att hanteringen av byggmaterial 
som lagras i väntan på att användas skulle 
kunna effektiviseras?  

4,3 4,2 

 

Kommentarer: 

I denna fråga är båda yrkeskategorierna överens om att materialhanteringen kan bli 

effektivare. Majoriteten av PC/AL har svarat en fyra resp. femma och YA har svarat 

fyra. På följdfrågan om på vilket sätt det skulle kunna effektiviseras svarade PC/AL 

sammanfattningsvis att: Beställa material i rätt mängd och att det levereras i rätt tid 

och till rätt plats på en gång dvs. ingen mellanlagring. Noggrannare täckning, bättre 

väderskydd och försöka att undvika lagring på byggarbetsplatsen. 

 

Fråga 2. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 

Förekommer det att mycket av materialet 
förstörs vid lagerhantering på bygget? 

2,6 3,2 

Kommentarer: 

Yrkesarbetarnas uppfattning är att det inte förstörs så mycket material vid 

lagerhanteringen men ändå är deras åsikt något högre än PC/AL. Kan det bero på att 

YA är mer ute på plats och handskas med materialet? Majoriteten av PC/AL har 

svarat en tvåa och YA har svarat två och tre.  

 

Fråga 3. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 

Upplever du att stölder och skadegörelse är 
vanligt förekommande på din arbetsplats?    

2,7 2,8 

Kommentarer: 

Stölder och skadegörelse anses inte förekomma så ofta, båda har besvarat under 

medel. Dock är svarsalternativen ganska spridda med ett fåtal sexor. Detta kanske 

beror på var arbetsplatsen är placerad (mycket folk i rörelse, ödsligt belägen) och hur 

säkerheten är på platsen, inhägnad etc. Majoriteten av PC/AL har svarat en tvåa 

medan YA svarat en etta. 
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Fråga 4. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Anser du att det är ett problem att 
förbrukningsmaterial såsom t ex spik och 
skruv, tar slut på grund av dålig 
framförhållning av yrkesarbetarna? 

4,1 3,7 

 

Kommentarer: 

Här kan man se att PC/AL tycker att det är ett större problem än vad YA tycker. 

Majoriteten av PC/AL har svarat en femma medan YA svarat en trea. Frågans 

negativa laddning mot YA kan ha betydelse till att de har svarat lite lägre men båda är 

överens om att det är ett problem. 

 
 
Fråga 5. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 

Förekommer det ofta att levererat material 
är fel? Exempelvis defekta varor och/eller 
felaktigt levererad vara. 

2,9 3,4 

 
Kommentarer: 

Yrkesarbetarnas uppfattning är högre, kanske för att dom hanterar materialet i större 

utsträckning. Båda anser att det inte är något större problem. Majoriteten av PC/AL 

har svarat en tvåa lika som YA svarat. 

 

Fråga 6. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 

Tycker du att materialspill kan minskas på 
din arbetsplats? 

3,5 3 

Kommentarer: 

PC/AL har svårt att se någon minskning och YA än mindre. Majoriteten av PC/AL 

har svarat en fyra och YA har svarat trea.  

På följdfrågan om på vilket sätt det skulle kunna minskas har PC/AL svarat 

sammanfattningsvis: Mer objektsanpassat material dvs. färdigkonfektionerat, bättre 

planering både i projektering och på plats. 
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Fråga 7. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Förekommer det ofta omflyttning av 
material inom arbetsplatsen? T ex att 
material står i vägen där arbete skall 
påbörjas. 

3,8 3,6 

 

Kommentarer: 

Båda är överens om att det är ett problem med omflyttning av material på 

arbetsplatsen. Majoriteten av PC/AL har svarat en fyra medan YA svarat en tvåa och 

fyra. Delar av detta problem skulle kunna minskas genom att man implementerar 5S-

metoden på byggarbetsplatsen, metoden beskrivs i avsnitt 2.2.8. 

 

Planering 
 
Fråga 8. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 

Tycker du att tider för raster och när 
arbetsdagen skall starta resp. sluta 
respekteras? 

3,9 5,0 

Kommentarer: 

Här kan man se en anmärkningsvärd skillnad mellan de två yrkeskategorierna. Båda 

har svarat över medel men PC/AL tycker inte i lika stor grad att tiderna respekteras. 

Anmärkningsvärt är att majoriteten av PC/AL har svarat en femma (7 av 18st) och 

YA en sexa (11 av 21st). 

 
 
Fråga 9. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 

Händer det att arbetsstyrkan är för stor 
under skeden i projekten? 

2,9 3,4 

Kommentarer: 

De båda anser att det inte är för stor arbetsstyrka under skeden i projekten. 

Majoriteten av PC/AL har svarat en trea och YA en tvåa. 
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Fråga 10. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 

Händer det att arbetsstyrkan är för liten 
under skeden i projekten? 

3,8 3,7 

Kommentarer: 

Däremot överensstämmer dem mer med att arbetsstyrkan är för liten under skeden i 

projekten. PC/AL upplever det i en något högre grad än YA. Majoriteten av PC/AL 

har svarat tre och fem medan YA har svarat fyra. 

 
 
Fråga 11. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Förekommer det att yrkesarbetarna får 
vänta med att utföra avsett arbete på grund 
av bristfällig byggplanering från 
arbetsledare och/eller platschefer? 

3,1 3,6 

 

Kommentarer: 

I denna fråga visade det sig att de båda yrkeskategorier har svarat på varsin sida om 

medel. Denna fråga kan uppfattas som negativt laddad för PC/AL och det bör beaktas 

i resultatet. Majoriteten av PC/AL har svarat två medan YA har svarat fem. 

 
 
Fråga 12. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 

Är det ofta att arbete utförs i fel ordning? 2,5 3,1 

Kommentarer: 

YA tycker att arbete utförs i fel ordning i större utsträckning än PC/AL, men ingen 

anser att det är något större problem. Majoriteten av PC/AL har svarat en trea och YA 

en tvåa. 
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Fråga 13 ställdes endast till YA 

Fråga 13. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Är det vanligt att man lånar grejer av 
arbetskamrater utan att fråga eller meddela, 
så att sedan arbetskamraten får lägga ned 
onödig tid på att återfinna sakerna? 

- 3,7 

 

Kommentarer: 

Enligt vad som framkom i intervjuerna är detta ett större problem än vad som kanske 

framkommit här. Detta kan bero på frågans formulering. Majoriteten har svarat fyra. 

 

Slarv och okunskap 
 
Fråga  13 PC/AL & 14 YA Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Sker det ofta onödiga fel som resulterar i 
omarbete på grund av tidsbrist, slarv 
och/eller ej utförda egenkontroller? 

3,1 3,2 

 

Kommentarer: 

De båda yrkeskategorierna upplever inte att tidsbrist, slarv och ej utförda 

egenkontroller är grunden till fel i någon större utsträckning. Majoriteten av PC/AL 

har svarat en trea och YA en tvåa. 

 
 
Fråga 14 PC/AL & 15 YA Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 

Tycker du att var och en städar och plockar 
undan efter sig så att arbetet flyter på? 

2,9 2,6 

Kommentarer: 

Här bekräftas också det som framkom i intervjuerna, att städningen sköts ganska 

dåligt. Båda yrkeskategorierna är överens om det. Majoriteten av PC/AL har svarat en 

tvåa och samma har YA svarat. I detta problem skulle 5S-metoden kunna tillämpas 

för att förbättra och effektivisera arbetsförhållandena.  
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3.3 Materialleveranser (Just In Time) 

Fråga 1. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Levereras material direkt vid 
inbyggnadstillfället? Det vill säga Just in 
time. 

3,6 3,5 

 

Kommentarer: 

Utifrån resultatet i denna fråga kan man se att de båda yrkeskategorierna är överens 

om att materialleveranserna varken sker i tid eller otid, dvs. Just In Time. Vad det 

gäller Just In Time-leveranser kan förbättringar vidtas. Majoriteten av PC/AL har 

svarat en fyra och YA en femma. 

 
 
Fråga 2. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Beställs det större mängder material än vad 
som behövs för att säkerhetsställa att det 
inte blir produktionsstopp? 

3,3 2,3 

 
Kommentarer: 

Här råder delade åsikter mellan olika PC/AL, majoriteten har svarat en fyra men 

nästan lika många har svarat två. Deras spridda svar kan bero på hur väl de planerar 

sina egna inköp och vad man har för tidigare erfarenheter av de byggen man har 

medverkat i. YA upplever detta i något mindre utsträckning. 

 
 
Fråga 3. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 

 

Blir produktionen effektivare när beställt 
material kommer i rätt tid och i rätt mängd? 

5,1 5,8 

 

Kommentarer: 

Svaren på denna fråga kan tyckas vara självklara. Denna fråga var dels med som en 

kontrollfråga för att se hur väl respondenterna läser frågorna innan de besvarar och 

dels för att påvisa hur viktigt det är med Just In Time-leveranser. Majoriteten av 

PC/AL har svarat en sexa och YA också en sexa. 
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Denna fråga ställdes endast till PC/AL 
 
Fråga 4. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Tycker du att planeringen av 
materialtransporter skötts på ett effektivt 
sätt? 

4,4 - 

 
Kommentarer: 

De tycker att det sköts på ett relativt effektivt sätt. Detta trots att de tyckte att JIT-

leveranserna fungerade medelmåttigt. Majoriteten svarade en femma.  

 

Denna fråga ställdes endast till YA 

Fråga 4. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Tycker du att planeringen av 
materialtransporter kan bli bättre från 
arbetsledarens och/eller platschefens sida? 

- 4,3 

 
Kommentarer: 

Detta svar stämmer inte särskilt bra överens med PC/AL åsikter i föregående fråga, 

vilket är anmärkningsvärt. Majoriteten svarade en tvåa men vi kan se en stor spridning 

i svaren, därav det höga svarsresultatet. 

 

3.4 Ständiga förbättringar (Kaizen) 

Fråga 1. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 

 

Känner du dig engagerad i att förbättra ditt 
företags sätt att arbeta? 

4,4 4,0 

 

Kommentarer: 

Här kan man utläsa att de båda yrkeskategorierna känner engagemang för förbättring. 

Engagemanget är något högre hos PC/AL. Detta kan bero på att de är medverkande 

från start till slut i varje projekt och får därmed större inflytande på arbetet. Det 

framkom även i de intervjuer vi gjorde att platscheferna tyckte att det är viktigt med 

engagemang hos yrkesarbetarna och är något man måste jobba för. Majoriteten av 

PC/AL har svarat en femma och likaså YA. 
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Fråga 2. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Tycker du att företaget erbjuder personlig 
utveckling så att ditt arbete kan bli 
effektivare? 

4,1 4,2 

 

Kommentarer: 

Denna fråga är svår att ge en sammanvägd bedömning på pga. att svaren skiljer sig 

från de tre olika byggföretagen vi har med i studien. Men i det sammanvägda 

resultatet går att tyda en positiv inställning till personlig kompetensutveckling. 

Majoriteten av PC/AL har svarat en fyra och YA en femma. 

 
Denna fråga ställdes endast till PC/AL 
 
Fråga 3. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Upplever du att det finns en strävan efter 
ständiga förbättringar i ert arbete, bland 
yrkesarbetarna? 

3,8 - 

 
Kommentarer: 

PC/AL tycker att det finns en medelmåttig inställning till förbättring bland YA. Här är 

det åter igen viktigt med engagemanget hos yrkesarbetarna. Denna faktor är viktig att 

arbeta med för att uppnå förbättringar. Majoriteten har svarat en fyra.  

 
Denna fråga ställdes endast till YA 
 
Fråga 3. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Upplever du att det finns en strävan efter 
ständiga förbättringar i ert arbete, bland 
arbetsledare och platschefer? 

- 4,2 

 
Kommentarer: 

Yrkesarbetarna upplever att det finns en högre strävan efter förbättringar hos PC/AL 

än vad PC/AL anser vara hos YA. Svaren är ganska spridda och lika många har svarat 

tre, fyra och fem. Vår tro är att man känner mer engagemang till att sträva efter 

förbättringar när man får vara med i hela processen och får se slutet på projekten. 

Yrkesarbetarna får ofta bara vara med i vissa skeden under projektet, vilket kan bidra 

till minskat engagemang.  
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Denna fråga ställdes endast till PC/AL 
 
Fråga 4. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Tycker du att du erbjuder den hjälp som 
behövs till yrkesarbetarna för att lösa 
problem på bästa sätt? 

4,8 - 

 

Kommentarer: 

PC/AL tycker sig erbjuda hjälp i den mängd YA anser sig behöva, se nästa fråga. För 

att erhålla ständiga förbättringar är det positivt att PC/AL erbjuder hjälp i den mängd 

som efterfrågas. Majoritet har svarat en femma. 

 
Denna fråga ställdes endast till YA 
 
Fråga 4. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Känner du att du erbjuds den hjälp som 
behövs från arbetsledare och platschefers 
sida för att lösa problem på ett bättre sätt? 

- 4,6 

 
Kommentarer: 

Här ser vi att yrkesarbetarna känner att de erbjuds den hjälp som behövs i ganska stor 

utsträckning. Majoriteten har svarat fyra och sex på denna fråga.  

 
Denna fråga ställdes endast till YA 
 
Fråga 5. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 

 

Känner du ett ansvar för ditt arbete, att 
prestera för att få en nöjd kund? 

- 5,2 

 
Kommentarer: 

Det visar sig att yrkesarbetarna lägger stor vikt vid att prestera för att få en nöjd kund. 

Trots påpekanden om bristande engagemang bland yrkesarbetarna visar svaren att de 

vill uppfylla kundens förväntningar på slutprodukten. Majoriteten har svarat en sexa. 
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Fråga 5 PC/AL & 6 YA Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Tycker du att det är viktigt att hela tiden 
sträva efter ständiga förbättringar i ditt 
arbete, för ditt företags utveckling? 

5,3 5,1 

 
Kommentarer: 

Här kan man se en gemensam önskan att vilja sträva till förbättringar för företagets 

utveckling. Här är det viktigt att man kan få ett ”kvitto” på att förbättringar sker inom 

företaget, detta kanske genom någon form av bonus eller liknande för att höja 

motivationen hos de anställda. Majoriteten av PC/AL har svarat fem och sex och YA 

en femma. 

 
Fråga 6 PC/AL & 7 YA Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Får yrkesarbetarna vara med och påverka 
valet av verktyg av den kvalitet som anses 
behövas för att arbetet skall kunna utföras 
på bästa sätt? 

5,0 4,5 

 
Kommentarer: 

Här påvisas att båda kategorierna är relativt ense om huruvida YA får vara med att 

påverka valet av verktyg. Majoriteten av PC/AL har svarat fem. YA har stor spridning 

på sina svar allt från två till sex, vilket kan bero på hur länge man verkat inom 

branschen. 

 
Fråga 7 PC/AL & 8 YA  Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Upplever du att kommunikationen mellan 
arbetsledning och yrkesarbetare sker på ett 
tillfredställande sätt? 

5,1 4,9 

 
Kommentarer: 

Majoriteten är överens om att kommunikationen fungerar tillfredställande. I båda 

yrkeskategorierna har flertalet svarat en femma. 
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Denna fråga ställdes endast till PC/AL 
 
Fråga 8. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Upplever du att kommunikationen mellan 
arbetsledningen och UE sker på ett 
tillfredställande sätt? 

4,7 - 

 
Kommentarer: 

PC/AL tycker att kommunikationen med underentreprenörer fungerar väl. Dock 

framkom i intervjuerna att beroende på entreprenadform så tillföll samordningen 

bland UE på huvudentreprenören fast det egentligen inte borde vara så enligt 

entreprenadformen. Detta medför att dyrbar tid hos huvudentreprenören får spenderas 

på att samordna UE fast man inte får någon egentlig peng för det i slutändan. 

Majoriteten har svarat fem. 

 

3.5 Standardisering (Prefab / Tekniska plattformar) 

Fråga 1. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Tror du att standardisering, det vill säga 
högre prefabriceringsgrad och att man 
arbetar mer utifrån tekniska plattformar, det 
vill säga att man använder sig av ett 
begränsat antal olika standardlösningar 
skulle resultera i minskat slöseri? 

4,6 3,8 

 
Kommentarer: 

Här ser man klart och tydligt att PC/AL ser en lösning i detta i högre utsträckning än 

vad YA gör. PC/AL har kanske en bättre inblick i projekteringen och ser 

besparingarna lättare än vad YA gör. Majoriteten hos PC/AL har svarat en femma och 

YA en trea. Båda yrkeskategorierna har stor spridning i svaren. 

 
Fråga 2. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 

 

Anser du att platsbyggda byggen generar i 
fler problem/fel än prefabricerade byggen? 

2,9 2,2 

 

Kommentarer: 

Ingen av yrkeskategorierna tycker att platsbyggda byggen generar fler fel än 

prefabricerade i någon större utsträckning. Bland PC/AL har flertalet svarat en trea 

och bland YA har flertalet svarat en etta.  
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Fråga 3. Medelvärde PC/AL Medelvärde YA 
 

Tycker du att standardiserat arbete är 
nödvändigt för att kvaliteten ska säkras och 
för att åstadkomma ständiga förbättringar? 

3,7 3,3 

 
Kommentarer: 

Här kan man se att PC/AL tycker att det är nödvändigare med standardiserat arbete än 

YA. Svaren är ganska spridda hos framförallt YA. Majoriteten har svarat fyra hos de 

båda yrkeskategorierna. Vår uppfattning är att standardiserat arbete är en förutsättning 

för att kunna tillämpa Lean filosofin på bästa möjligt sätt.  
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4. Slutsatser 

Här presenteras rapportens avslutning. Syftet med examensarbetet var att identifiera 

fel och brister som inte tillförde något värdeskapande till produktionen och utifrån 

dessa kunna dra slutsatser och förslag till förbättringar i enlighet med lean-tänkande. 

Fokus har lagts på de fel och brister som ger stor effekt om de åtgärdas samt för en 

liten kostnad. 

4.1 Slutsatser och diskussion 

I detta avsnitt är tanken bl.a. att vi ska återspegla frågeställningen och besvara dess 

innehåll, samt att diskutera och reflektera examensarbetets gång.  

Vilka dagliga fel och brister är vanligt förekommande? 

Vid intervjuerna med platscheferna framkom det att de vanliga felen och bristerna 

bland annat var:  

Bristfällig kommunikation mellan alla parter i byggprocessen. T ex att de 

entreprenörer och yrkesarbetare som kommer in mitt i pågående projekt inte blir 

informerade om vilka arbetsförhållanden som gäller för just denna byggarbetsplats. 

Detta kan resultera i att nytt folk på bygget slänger sopor i fel containrar vilket 

genererar ökade sopsorteringskostnader i slutändan.  

För att fortsätta med kommunikationen, som är ett stort problem i byggprocessen, kan 

vi gå in på dålig samordning mellan entreprenörer. Exempel på det är att det ofta 

uppstår problem då rör, el och vent. kolliderar på byggarbetsplatsen. Detta grundar sig 

i bristfällig samordningen redan på projekteringsstadiet, samt att byggtiderna är så 

pass pressade att man börjar bygga utan att fullständiga bygghandlingar har 

projekterats fram.  

Ett exempel på det var att väggblock spikades ihop på verkstad och transporterades till 

byggarbetsplatsen för att monteras. När blocken väl var på plats visade det sig att dörr 

och fönster skulle byta plats på de slutprojekterade handlingarna gentemot de 

handlingar man hade byggt efter. Detta är ett ypperligt exempel på att det ställs för 

höga krav på pressade byggtider från beställare och att det blir omarbete som följd, 

vilket resulterar i ökade kostnader i slutändan.  

Om man ska tillämpa leanfilosofin och hela tiden sträva efter ständiga förbättringar är 

det viktigt att lära sig av sina misstag samt att dokumentera och utvärdera dessa. Vad 

kan vi göra bättre nästa gång? Hur ska vi bära oss åt så att inte samma situation 

uppstår igen? är bland annat frågor man bör ställa sig.   
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Andra problem som framkom under intervjuerna var t ex att det här med tidhållningen 

för raster m.m. kanske inte funkar så bra. Dock framgick inte detta lika tydligt i 

enkätundersökningen då medelvärdet för PC/AL blev 3,9 på frågan om de tycker att 

tiderna respekteras. Det går inte att se någon tydlig skillnad på svaren mellan hur 

många år de verkat inom byggbranschen och om de har mest erfarenhet från ny- 

respektive ombyggnation hos PC/AL. Däremot kan man se hos YA att de flesta av de 

som har få år inom branschen har svarat att tiderna respekteras i allra högsta grad eller 

något lägre. Denna uppfattning delas även av de som har fler antal år i branschen. 

Medelvärdet hos YA på denna fråga blev fem.   

Något annat som togs upp var att planeringen av kommande moment kan bli bättre, 

det vill säga fler arbetsberedningar. Materialleveranserna nämndes också som ett 

problem. Leveranser som skall komma till byggarbetsplatsen skall telefonaviseras i 

god tid innan så att tid finns till planera dessa, t ex beställa traktor för lossning. Allt 

för ofta händer det att telefonavisering sker när de står framme på plats. För att 

leanfilosofin skall gå att tillämpa genom hela byggprocessen är det viktigt att det ställs 

höga krav på leverantörerna så att man kan uppnå en hög leveranssäkerhet. Detta för 

att man skall kunna lita på att materialet anländer just in time.   

Hur kan dessa fel och brister hanteras enligt leanfilosofin? 

Med leanfilosofin menar vi hela lean-konceptet det vill säga lean production, lean 

thinking och lean construction. Ett fåtal paralleller till leanfilosofin har nämnts 

tidigare i detta kapitel. Men överlag kan man säga att det är viktigt att arbeta i en mer 

standardiserad byggprocess för att kunna implementera lean inom byggbranschen på 

bästa sätt. Inom tillverkningsindustrin sker produktionen under samma förutsättningar 

jämt och ständigt. Varje maskin har sin plats och materialet/produkten strömmar 

genom tillverkningen från maskin till maskin. Förutsättningarna är bättre för att kunna 

tillämpa leanfilosofin i denna miljö.  

I byggbranschen är varje projekt unikt, nya geografiska platser, nya tekniska lösningar 

och nya entreprenörer och beställare är några exempel på det. I och med detta är 

förutsättningarna något sämre när det gäller byggsammanhang. Att jobba mer utifrån 

prefabricerade lösningar och utifrån tekniska plattformar kan vara lösningen för att 

underlätta implementerandet av leanfilosofin. Se kapitel 2.5 för mer information om 

standardiserat arbete. Försök har gjorts för att införa en industrialisering av 

byggprocessen. NCC med sin fabrik i Hallstahammar och Skanska med sitt open 

house i Malmö är exempel på sådana försök. Men inget av dessa försök fungerade 

fullt ut och båda fabrikerna har lagts ned.  
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Kanske tog man för stort steg direkt mot en industrialisering av byggprocessen, 

kanske skulle man ha nöjt sig med en lägre prefabriceringsgrad? Vad vet vi?  

Säkerligen har ovannämnda företag tagit lärdom av dessa projekt och kan dra nytta av 

det i framtiden i en strävan att uppnå en bättre och effektivare byggprocess, som också 

i framtiden kanske överensstämmer mer med leanfilsofin.       

Hur skiljer sig uppfattningen om vilka fel och brister som förekommer mellan de 

två yrkeskategorierna? 

I enkätstudien har det påvisats att de båda yrkeskategorierna har relativt lika tycke och 

tänk vad det gäller berörda frågor. Vår tro innan studien var att svaren skulle skilja sig 

mer än vad det har visats sig göra mellan de två kategorierna.  

Vi har slagit ihop de båda kategoriernas svar var för sig och beräknat ett medel. Detta 

medel kanske inte visar hela sanningen utan man bör också gå in titta på 

svarsspridningen för att kunna bilda sig en uppfattning. Vissa frågor har mer 

spridningen än andra. Nedan har vi valt ut några intressanta frågor som påvisar hur 

uppfattningen skiljer sig mellan de två kategorierna.  

Tycker du att tider för raster och när arbetsdagen skall starta resp. sluta 

respekteras? 
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           Figur 9. Fördelning av hur respektive yrkeskategori har svarat. 

De flesta yrkesarbetare tycker att tiderna respekteras fullt ut. Medan platschefer och 

arbetsledare instämmer i att tiderna respekteras men inte i samma utsträckning. Man 

kan se en något större spridning på svaren hos platscheferna och arbetsledarna.  
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Något man ska ha i åtanke när man tittar på dessa svar är att yrkesarbetarna är tre 

stycken fler än platschefer/arbetsledare som har besvarat denna fråga.    

Utav de yrkesarbetare som har mindre än fem års erfarenhet inom branschen så har 

två tredjedelar svarat en sexa på denna fråga. Sju av tolv av de som har längre 

erfarenhet har också besvarat en sexa på denna fråga. Den YA som besvarat en etta 

har 30 års erfarenhet i branschen.  

Beställs det större mängder material än vad som behövs för att säkerhetsställa 

att det inte blir produktionsstopp? 
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           Figur 10. Fördelning av hur respektive yrkeskategori har svarat. 

Yrkesarbetarna tycker inte alls att det beställs för stora mängder material. Detta tror vi 

kan bero på att de kanske inte reflekterar över att det blir material kvar utan de märker 

bara när materialet tar slut och att de får vänta som följd. Platschefers och 

arbetsledares något högre svarsfrekvens kan bero på att de håller i budgeten och ser 

mer vad pengarna går åt till. Observera att det är fem stycken fler yrkesarbetare än 

platschefer och arbetsledare som har besvarat denna fråga.   

Av alla PC/AL är de få som har verkat mindre än fem år inom branschen. De få som 

har lite erfarenhet har svarat fyra eller fem på denna fråga. Om man ska se till vad de 

har mest erfarenhet av så är det lika mellan om- och nybyggnation.  

Alla YA som har under fem års erfarenhet i branschen har besvarat denna fråga med 

mestadels ettor och tvåor. Inte heller här kan man se någon tydlig skillnad mellan om- 

och nybyggnation. Den yrkesarbetare som har besvarat en sexa har mångårig 

erfarenhet i branschen.   
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Tror du att standardisering, det vill säga högre prefabriceringsgrad och att man 

arbetar mer utifrån tekniska plattformar, det vill säga att man använder sig av 

ett begränsat antal olika standardlösningar, skulle resultera i minskat slöseri? 
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           Figur 11. Fördelning av hur respektive yrkeskategori har svarat. 

Platschefer och arbetsledare tror att en standardisering kan vara en del av lösningen 

för att uppnå minskat slöseri. De kan se fördelarna och är kanske mer insatta i vad en 

standardisering innebär än yrkesarbetarna eftersom det är relativt nytt i branschen. En 

standardisering skulle t ex kunna förhindra något som framkom i intervjuerna med 

platscheferna, då de påpekade att det kan bli mycket omarbete på grund av dålig 

formning etc. En orsak till att yrkesarbetarna har svarat som de har kan vara att en del 

av dessa har svårt att se nya arbetsrutiner och metoder i sitt arbete.   
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Anser du att platsbyggda byggen genererar i fler problem/fel än prefabricerade 

byggen? 
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           Figur 12. Fördelning av hur respektive yrkeskategori har svarat. 

Flertalet yrkesarbetare instämmer inte alls på att platsbyggda generar i fler 

problem/fel än prefabricerade byggen. Detta tror vi kan bero på att många av dem som 

har besvarat enkäten har mångårig erfarenhet inom byggbranschen och är fostrade 

med platsbyggt. Att platschefers och arbetsledares medel ligger något högre än 

yrkesarbetarnas tror vi kan bero på att de lättare kan se fördelarna med prefabricerat. 

Det är 20 stycken yrkesarbetare och 17 stycken platschefer/arbetsledare som har 

besvarat denna fråga.  
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Vilka är de snabbaste åtgärderna till förbättringar på kort och lång sikt? Samt 

vilka besparingar ger den största effekten? 

Kommunikation 

Som vi har nämnt tidigare är grunden till många problem bristande kommunikation. 

Arbetsplatsinformationen bör ses över. Vårt förslag är att platschefer eller arbetsledare 

avsätter mer tid till att informera alla nyinkomna till byggarbetsplatsen. 

T ex att man reserverar en timme då man informerar om och går igenom vad som 

gäller för just denna byggarbetsplats.  

Rundvandring kan utföras på arbetsplatsen då man visar var och hur avfallshantering 

skall ske, vart första hjälpen finns, materialupplag etc. Vår tro är att det skulle ge en 

bättre inblick i vad som gäller och att det respekteras och följs bättre då, mot att man 

bara får ett dokument med anvisningar och regler som man skall skriva under. Här 

kan vi se att det finns stora möjligheter till effektivisering och kostnadsbesparingar 

om man åtgärdar ovannämnda problem.  

Planering 

Planeringen är något som kan bli bättre inom flera olika områden i byggprocessen. 

Om man ser till byggarbetsplatsen så har det framkommit ur enkätstudien där 

platschefer/arbetsledare fick skriva egna kommentarer att det är bristande planering 

mellan arbetsledning och lagbasar. Exempel på sådant som framkommit och som 

skulle behövas planeras bättre mellan dessa två är t ex valet av vilka yrkesarbetare 

som lämpar sig bäst för ett visst arbete, vilka material som passar bäst för aktuellt 

arbetsmoment och vilka arbetsmetoder man ska använda sig av. Förslag till att 

förbättra detta kan vara att lagbas och arbetsledare går kurser/utbildningar 

tillsammans så att de båda blir mer engagerade och samspelta i arbetet och för att de 

skall bli mer medvetna om betydelsen av gemensam planering. 

Om man ska se till den mer dagliga planeringen så har det framkommit att 

framförhållningen och planeringen av förbrukningsmaterial kan förbättras. Det vi bl a 

tänker på är att yrkesarbetarna inte alltid meddelar när de har tagit sista paketet med  

t ex skruv eller spik. Som följd av detta kanske det i värsta fall blir tillfälligt avbrott i 

produktionen i väntan på nytt material. Vi tror att det måste föras en bättre dialog 

mellan yrkesarbetarna och arbetsledningen samt att yrkesarbetarna måste ha bättre 

framförhållning. Det behöver skapas rutiner för hur detta ska hanteras för att en 

förbättring skall kunna uppnås. Enkätstudien påvisar att båda yrkeskategorierna är 

överens om att detta kan förbättras. 
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Materialspill 

För att man ska uppnå en mer resurssnål produktion, vilket leanfilosofin förespråkar, 

bör man planera materialanvändningen bättre så att materialspillet kan minimeras. 

Genom att beställa objektsanpassat material kan spillet reduceras kraftigt samt 

sophanteringskostnaderna minskas. För att detta skall vara genomförbart gäller det att 

man noggrant planerar var respektive material skall användas så att t ex projekterade 

längder används på rätt ställen. Det kanske är svårt att få yrkesarbetarna att använda 

rätt måttanpassat material på rätt ställen i och med att de arbetar på ackord och vill att 

arbetet skall ske så snabbt som möjligt. Men är det levererade materialet noggrant 

märkt och likaså ritningsunderlaget borde det inte vara några större problem att 

beställa objektsanpassat.  

Att införa någon form av bonussystem t ex i kombination med minskat spill och rätt 

utförd avfallssortering kanske skulle vara ett incitament för att få bukt med dessa 

problem. Detta skulle också bidra till bättre engagemang hos yrkesarbetarna och få 

dem att arbeta mot ständiga förbättringar. Minskat spill kan också ses som en 

konkurrensfördel för företaget, då det kan kalkylera med ett lägre åtgångstal och 

därmed få lägre pris än konkurrenterna vilket resulterar i fler jobb. 

Ordning och reda  

Man kan ofta se kopplingar mellan de byggarbetsplatser som har ordning och reda och 

god ekonomi. T ex kan ett vant öga se på byggarbetsplatsen om bygget går bra eller 

dåligt. På de byggen som går dåligt är det ofts stökigt och oordning. Det finns många 

fördelar med att var och en städar efter sig så att bygget hålls rent. För att nämna 

några så får man en säkrare, trivsammare och en lättsammare arbetsplats att arbeta på. 

Det visade sig i enkätstudien att yrkesarbetarna själva tycker att en förbättring kan ske 

från deras sida. En metod som är lämplig att tillämpa här och som också används 

inom leanfilosofin är 5S-metoden, se kapitel 2.2.8. Metoden är ett systematiskt sätt att 

arbeta för att upprätthålla ordning och reda. Detta är något man bör anamma inom 

byggbranschen för att erhålla ständiga förbättringar.  

Det har framkommit i studien att det slarvas med täckning av material och 

byggnadskonstruktioner som är fuktkänsliga. Vår tro är att det beror på nonchalans 

och rent slarv. Företagen bör engagera och motivera yrkesarbetarna så de själva 

känner ett större ansvar för detta. Till sin hjälp kan man ta leanfilosofins kaizen-

koncept se kapitel 2.2.6.  
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Standardisering och tekniska plattformar 

En förutsättning för att kunna sänka byggkostnaderna är en mer industriell 

byggnadsprocess.  En lösning på lång sikt tror vi kan vara att man i större utsträckning 

arbetar mer utifrån tekniska plattformar i den mån man får vara med och påverka 

byggprocessen. Partnering tror vi också är ett viktigt steg för att uppnå ett mer 

industrialiserat och standardiserat arbetssätt.  

4.2 Kommentarer kring enkäterna 

De synpunkter vi har hört kring enkäterna var att de bestod av för många frågor. Det 

är svårt att besluta om hur enkäterna skall utformas. Har man för få frågor så kanske 

man inte får svar på allt som man vill uppnå med studien och har man för många är 

risken att respondenterna tröttnar och bara fylleri utan att läsa igenom noga. Man kan 

tydligt se att ett fåtal enkäter har besvarats utan vidare eftertanke, då det i princip bara 

har fyllts i ettor och sexor genom hela enkäten.  

Möjliga faktorer som kan påverka enkätsvaren kan bland annat vara att: 

� Man nyligen blivit berörd av en speciell situation. Därmed kanske man svarar 

just efter den situationen och inte reflekterar över ett längre perspektiv. 

� Man avspeglar just den nuvarande arbetsplatsen och inte över hela sin 

yrkeskarriär. 

� Beroende på hur frågorna är formulerade kan de uppfattas som negativt ställda 

till en yrkeskategori, vilket kanske gör att man inte svarar helt ärligt? 
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Nedan presenteras bilagorna: 

Bilaga 1 Utskickad enkät till arbetsledare och platschef 

Bilaga 2 Utskickad enkät till yrkesarbetare 

Bilaga 3 Besvarad enkät av arbetsledare och platschef 

Bilaga 4 Besvarad enkät av yrkesarbetare 

Bilaga 5 Sammanställning av intervjuer av platschefer 
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Enkätundersökning till arbetsledare och platschef 
 

Denna enkät ingår i ett examensarbete vid Mälardalens Högskola, byggnadsingenjörs-

programmet. Syftet med undersökningen är att identifiera dagliga fel och brister på 

byggarbetsplatsen. Undersökningen kommer att genomföras på tre byggföretag NCC, 

ångström & mellgren och MJP Bygg.  

Förslag till förbättringar enligt lean-koncepttänkande kommer att presenteras utifrån 

resultatet av undersökningen. Leantänkande har sin bakgrund i japanska bilindustrin 

och syftar bland annat i att eliminera arbeten som inte skapar något mervärde för 

kunden. 

Du är en av de utvalda att svara på enkäten. Dina svar är mycket värdefulla för att 

resultatet i studien skall bli så bra som möjligt. Resultatet av enkäterna kommer att 

behandlas anonymt, det vill säga ingen vet vad du har svarat. Vi tackar på förhand för 

ditt bidrag. 

Martin Karlsson & Fredrik Landegren 

Så här fyller du i enkäten.  
� Ringa in det som stämmer bäst överens med din åsikt på den sexgradiga 

skalan. 

� 1. betyder stämmer inte alls och 6. betyder stämmer i allra högsta grad.  

� Är det någon fråga som ni inte vill ta ställning till så hoppa över den och gå 

vidare till nästa fråga. 

� Är det någon fråga i enkäten ni vill utveckla mer går det bra att skriva det på 

baksidan av sista sidan. 

Personuppgifter 
 

Arbetsgivare:______________________________ 

Vad har du i huvudsak mest erfarenhet av? Nybyggnation eller 

ombyggnation:__________________ 

Antal år inom byggbranschen:_________________ 
 

Slöseri 
 

Material 
 

1. a.) Tycker du att hanteringen av byggmaterial som lagras i väntan på att 
användas skulle kunna effektiviseras?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
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b.) I sådana fall på vilket sätt? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Förekommer det att mycket av materialet förstörs vid lagerhantering på 
bygget?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 

 
3. Upplever du att stölder och skadegörelse är vanligt förekommande på din 

arbetsplats? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 

 
4. Anser du att det är ett problem att förbrukningsmaterial såsom t ex spik och 

skruv, tar slut på grund av dålig framförhållning av yrkesarbetarna?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 

 
5. Förekommer det ofta att levererat material är fel? Exempelvis defekta varor 

och/eller felaktigt levererad vara.  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 

 
6. a.) Tycker du att materialspill kan minskas på din arbetsplats?  

[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 
b.) I sådana fall på vilket sätt? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Förekommer det ofta omflyttning av material inom arbetsplatsen? T ex att 
material står i vägen där arbete skall påbörjas.  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 
Planering 

 
8. Tycker du att tider för raster och när arbetsdagen skall starta resp. sluta 

respekteras?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 

 
9. Händer det att arbetsstyrkan är för stor under skeden i projekten?  

[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

10. Händer det att arbetsstyrkan är för liten under skeden i projekten?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
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11. Förekommer det att yrkesarbetarna får vänta med att utföra avsett arbete på 
grund av bristfällig byggplanering från er arbetsledare och/eller platschefer?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 

 
12. Är det ofta att arbete utförs i fel ordning?   

[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 
Slarv och okunskap 
 

13. Sker det ofta onödiga fel som resulterar i omarbete på grund av tidsbrist, slarv 
och/eller ej utförda egenkontroller?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

14. Tycker du att var och en städar och plockar undan efter sig så att arbetet flyter 
på?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 

 

Materialleveranser (Just In Time) 
 

1. Levereras material direkt vid inbyggnadstillfället? Det vill säga Just in time.  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

2. Beställs det större mängder material än vad som behövs för att säkerhetsställa 
att det inte blir produktionsstopp?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

3. Blir produktionen effektivare när beställt material kommer i rätt tid och i rätt 
mängd?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

4. Tycker du att planeringen av materialtransporter skötts på ett effektivt sätt?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

Ständiga förbättringar (Kaizen) 
 

1. Känner du dig engagerad i att förbättra ditt företags sätt att arbeta?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

2. Tycker du att företaget erbjuder personlig utveckling så att ditt arbete kan bli 
effektivare? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

3. Upplever du att det finns en strävan efter ständiga förbättringar i ert arbete, 
bland yrkesarbetarna? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

4. Tycker du att du erbjuder den hjälp som behövs till yrkesarbetarna för att lösa 
problem på bästa sätt? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
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5. Tycker du att det är viktigt att hela tiden sträva efter ständiga förbättringar i 
ditt arbete, för ditt företags utveckling? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

6. Får yrkesarbetarna vara med och påverka valet av verktyg av den kvalitet som 
anses behövas för att arbetet skall kunna utföras på bästa sätt? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

7. Upplever du att kommunikationen mellan arbetsledningen och yrkesarbetare 
sker på ett tillfredställande sätt? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

8. Upplever du att kommunikationen mellan arbetsledning och UE sker på ett 
tillfredställande sätt? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

Standardisering (Prefab/Tekniska plattformar) 
 

1. Tror du att standardisering, det vill säga högre prefabriceringsgrad och att man 
arbetar mer utifrån tekniska plattformar, det vill säga att man använder sig av 
ett begränsat antal olika standardlösningar skulle resultera i minskat slöseri? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

2. Anser du att platsbyggda byggen generar i fler problem/fel än prefabricerade 
byggen? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

3. Tycker du att standardiserat arbete är nödvändigt för att kvaliteten ska säkras 
och för att åstadkomma ständiga förbättringar?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 

 

Nämn minst två eller fler fel/brister som du tycker är lätta att åtgärda och som ger stor 

effekt: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Tack från Fredrik & Martin för visat intresse!
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Enkätundersökning till yrkesarbetare 
 

Denna enkät ingår i ett examensarbete vid Mälardalens Högskola, byggnadsingenjörs-

programmet. Syftet med undersökningen är att identifiera dagliga fel och brister på 

byggarbetsplatsen. Undersökningen kommer att genomföras på tre byggföretag NCC, 

ångström & mellgren och MJP Bygg.  

Förslag till förbättringar enligt lean-koncepttänkande kommer att presenteras utifrån 

resultatet av undersökningen. Leantänkande har sin bakgrund i japanska bilindustrin 

och syftar bland annat i att eliminera arbeten som inte skapar något mervärde för 

kunden. 

Du är en av de utvalda att svara på enkäten. Dina svar är mycket värdefulla för att 

resultatet i studien skall bli så bra som möjligt. Resultatet av enkäterna kommer att 

behandlas anonymt, det vill säga ingen vet vad du har svarat. Vi tackar på förhand för 

ditt bidrag. 

Martin Karlsson & Fredrik Landegren 

Så här fyller du i enkäten.  
� Ringa in det som stämmer bäst överens med din åsikt på den sexgradiga 

skalan. 

� 1. betyder stämmer inte alls och 6. betyder stämmer i allra högsta grad.  

� Är det någon fråga som ni inte vill ta ställning till så hoppa över den och gå 

vidare till nästa fråga. 

� Är det någon fråga i enkäten ni vill utveckla mer går det bra att skriva det på 

sista sidan. 

Personuppgifter 
 

Arbetsgivare:______________________________ 

Vad har du i huvudsak mest erfarenhet av? Nybyggnation eller 

ombyggnation:__________________ 

Antal år inom byggbranschen:_________________ 
 

Slöseri 
 

Material 
 

1. Tycker du att hanteringen av byggmaterial som lagras i väntan på att användas 
skulle kunna effektiviseras?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
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2. Förekommer det att mycket av materialet förstörs vid lagerhantering på 
bygget?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 

 
3. Upplever du att stölder och skadegörelse är vanligt förekommande på din 

arbetsplats? [ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

4. Anser du att det är ett problem att förbrukningsmaterial såsom t ex spik och 
skruv, tar slut på grund av dålig framhållning av er yrkesarbetare?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 

 
5. Förekommer det ofta att levererat material är fel? Exempelvis defekta varor 

och/eller felaktigt levererad vara.  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 

 
6. Tycker du att materialspill kan minskas på din arbetsplats?  

[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

7. Förekommer det ofta omflyttning av material inom arbetsplatsen? T ex att 
material står i vägen där arbete skall påbörjas.  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 

 
Planering 
 

8. Tycker du att tider för raster och när arbetsdagen skall starta resp. sluta 
respekteras?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

9. Händer det att arbetsstyrkan är för stor under skeden i projekten?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 

 
10. Händer det att arbetsstyrkan är för liten under skeden i projekten?  

[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

11. Förekommer det att du får vänta med att utföra avsett arbete på grund av 
bristfällig byggplanering från arbetsledare och/eller platschef?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 

 
12. Är det ofta att arbete utförs i fel ordning?   

[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

13. Är det vanligt att man lånar grejer av arbetskamrater utan att fråga eller 
meddela, så att sedan arbetskamraten får lägga ned onödig tid på att återfinna 
sakerna?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 

 
 
 
 



Bilaga 2 

 

 

8 (16) 
 

Slarv och okunskap 
 

14. Sker det ofta onödiga fel som resulterar i omarbete på grund av tidsbrist, slarv 
och/eller ej utförda egenkontroller?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

15. Tycker du att var och en städar och plockar undan efter sig så att arbetet flyter 
på?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 

 

Materialleveranser (Just In Time) 
 

1. Levereras material direkt vid inbyggnadstillfället? Det vill säga Just in time.  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

2. Upplever du att det beställs större mängder material än vad som behövs för att 
säkerhetsställa att det inte blir produktionsstopp?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

3. Blir produktionen effektivare när beställt material kommer i rätt tid och i rätt 
mängd?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

4. Tycker du att planeringen av materialtransporter kan bli bättre från 
arbetsledarens och/eller platschefens sida?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

Ständiga förbättringar (Kaizen) 
 

1. Känner du dig engagerad i att förbättra ditt företags sätt att arbeta?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

2. Tycker du att företaget erbjuder kompetensutveckling så att ditt arbete kan bli 
effektivare? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

3. Upplever du att det finns en strävan efter ständiga förbättringar i ert arbete, 
bland arbetsledare och platschefer? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

4. Känner du att du erbjuds den hjälp som behövs från arbetsledare och 
platschefers sida för att lösa problem på ett bättre sätt? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

5. Känner du ett ansvar för ditt arbete, att prestera för att få en nöjd kund? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 



Bilaga 2 

 

 

9 (16) 
 

6. Tycker du att det är viktigt att hela tiden sträva efter ständiga förbättringar i 
ditt arbete, för ditt företags utveckling? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

7. Får du vara med och påverka valet av verktyg av den kvalitet som anses 
behövas för att arbetet skall kunna utföras på bästa sätt? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

8. Upplever du att kommunikationen mellan arbetsledning och er yrkesarbetare 
sker på ett tillfredställande sätt? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

 
Standardisering (Prefab/Tekniska plattformar) 
 

1. Tror du att standardisering, det vill säga högre prefabriceringsgrad och att man 
arbetar mer utifrån tekniska plattformar, det vill säga att man använder sig av 
ett begränsat antal olika standardlösningar, skulle resultera i minskat slöseri? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

2. Anser du att platsbyggda byggen generar i fler problem/fel än prefabricerade 
byggen? 
[ 1  2  3  4  5  6 ] 
 

3. Tycker du att standardiserat arbete är nödvändigt för att kvaliteten ska säkras 
och för att åstadkomma ständiga förbättringar?  
[ 1  2  3  4  5  6 ] 

 
Är det någon fråga du vill kommentera finns det plats nedan: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
Tack från Fredrik & Martin för visat intresse!
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Alla byggarbetsplatser, arbetsledare & platschefer       

         

Slöseri [1] [2] [3] [4] [5] [6] Antal svar Medelvärde 

         

Material         

1. Tycker du att hanteringen av byggmaterial som 
lagras i väntan på att användas skulle kunna 
effektiviseras?  

– 1 2 7 7 1 18 4,3 

         

2. Förekommer det att mycket av materialet 
förstörs vid lagerhantering på bygget?  

– 12 2 3 1 – 18 2,6 

         

3. Upplever du att stölder och skadegörelse är 
vanligt förekommande på din arbetsplats?  

4 7 2 1 4 – 18 2,7 

         

4. Anser du att det är ett problem att 
förbrukningsmaterial såsom t ex spik och skruv, 
tar slut på grund av dålig framförhållning av 
yrkesarbetarna?  

– 3 4 2 7 2 18 4,1 

         

5. Förekommer det ofta att levererat material är 
fel? Exempelvis defekta varor och/eller felaktigt 
levererad vara.  

1 7 4 5 1 – 18 2,9 

         

6. Tycker du att materialspill kan minskas på din 
arbetsplats?  

– 4 3 6 4 1 18 3,5 

         

7. Förekommer det ofta omflyttning av material 
inom arbetsplatsen? T ex att material står i vägen 
där arbete skall påbörjas.  

– 3 4 7 2 2 18 3,8 

         

Planering         

8. Tycker du att tider för raster och när 
arbetsdagen skall starta resp. sluta respekteras?  

1 3 4 1 7 2 18 3,9 

         

9. Händer det att arbetsstyrkan är för stor under 
skeden i projekten?  

– 6 8 3 1 – 18 2,9 

         

10. Händer det att arbetsstyrkan är för liten under 
skeden i projekten?  

– 2 7 2 7 – 18 3,8 
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 [1] [2] [3] [4] [5] [6] Antal svar Medelvärde 

11. Förekommer det att yrkesarbetarna får vänta 
med att utföra avsett arbete på grund av 
bristfällig byggplanering från er arbetsledare 
och/eller platschefer?  

1 6 4 2 4 – 17 3,1 

         

12. Är det ofta att arbete utförs i fel ordning?   2 6 9 1 – – 18 2,5 

         

Slarv och okunskap         

13. Sker det ofta onödiga fel som resulterar i 
omarbete på grund av tidsbrist, slarv och/eller ej 
utförda egenkontroller?  

– 5 7 3 2 – 17 3,1 

         

14. Tycker du att var och en städar och plockar 
undan efter sig så att arbetet flyter på?  

2 7 3 2 2 1 17 2,9 

         

Materialleveranser (Just In Time)         

         

1. Levereras material direkt vid 
inbyggnadstillfället? Det vill säga Just in time.  

– 4 3 8 3 – 18 3,6 

         

2. Beställs det större mängder material än vad 
som behövs för att säkerhetsställa att det inte blir 
produktionsstopp?  

1 5 1 6 3 – 16 3,3 

         

3. Blir produktionen effektivare när beställt 
material kommer i rätt tid och i rätt mängd?  

– 2 – 3 3 10 18 5,1 

         

4. Tycker du att planeringen av 
materialtransporter skötts på ett effektivt sätt?  

– – 4 5 7 2 18 4,4 

         

Ständiga förbättringar (Kaizen)         

         

1. Känner du dig engagerad i att förbättra ditt 
företags sätt att arbeta? 

1 – 2 4 9 2 18 4,4 

         

2. Tycker du att företaget erbjuder personlig 
utveckling så att ditt arbete kan bli effektivare? 

1 1 1 9 4 2 18 4,1 

         

3. Upplever du att det finns en strävan efter 
ständiga förbättringar i ert arbete, bland 
yrkesarbetarna? 

– 2 4 8 4 – 18 3,8 
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 [1] [2] [3] [4] [5] [6] Antal svar Medelvärde 

4. Tycker du att du erbjuder den hjälp som 
behövs till yrkesarbetarna för att lösa problem på 
bästa sätt? 

– – 1 3 12 2 18 4,8 

         

5. Tycker du att det är viktigt att hela tiden sträva 
efter ständiga förbättringar i ditt arbete, för ditt 
företags utveckling? 

– – 1 1 8 8 18 5,3 

         

6. Får yrkesarbetarna vara med och påverka valet 
av verktyg av den kvalitet som anses behövas för 
att arbetet skall kunna utföras på bästa sätt? 

– – – 4 10 4 18 5 

         

7. Upplever du att kommunikationen mellan 
arbetsledning och yrkesarbetare sker på ett 
tillfredställande sätt? 

– – – 4 8 6 18 5,1 

         

8. Upplever du att kommunikationen mellan 
arbetsledningen och UE sker på ett 
tillfredställande sätt? 

– – 1 5 11 1 18 4,7 

         

Standardisering (Prefab/Tekniska 
plattformar) 

      

 

 

         

1. Tror du att standardisering, det vill säga högre 
prefabriceringsgrad och att man arbetar mer 
utifrån tekniska plattformar, det vill säga att man 
använder sig av ett begränsat antal olika 
standardlösningar, skulle resultera i minskat 
slöseri? 

– 1 2 4 8 3 18 4,6 

         

2. Anser du att platsbyggda byggen generar i fler 
problem/fel än prefabricerade byggen? 

1 5 7 3 1 – 17 2,9 

         

3. Tycker du att standardiserat arbete är 
nödvändigt för att kvaliteten ska säkras och för 
att åstadkomma ständiga förbättringar?  

– 1 5 10 2 – 18 3,7 
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Alla Byggarbetsplatser yrkesarbetare         

         

Slöseri [1] [2] [3] [4] [5] [6] Antal svar Medelvärde 

         

Material         

1. Tycker du att hanteringen av byggmaterial som lagras i 
väntan på att användas skulle kunna effektiviseras?  

– 1 3 11 2 4 21 4,2 

         

2. Förekommer det att mycket av materialet förstörs vid 
lagerhantering på bygget?  

2 6 6 2 2 3 21 3,2 

         

3. Upplever du att stölder och skadegörelse är vanligt 
förekommande på din arbetsplats? 

7 3 3 6 – 2 21 2,8 

         

4. Anser du att det är ett problem att förbrukningsmaterial 
såsom t ex spik och skruv, tar slut på grund av dålig 
framhållning av er yrkesarbetare?  

2 2 7 2 4 3 20 3,7 

         

5. Förekommer det ofta att levererat material är fel? 
Exempelvis defekta varor och/eller felaktigt levererad 
vara. 

1 7 3 4 5 1 21 3,4 

         

6. Tycker du att materialspill kan minskas på din 
arbetsplats?  

1 6 8 3 2 – 20 3 

         

7. Förekommer det ofta omflyttning av material inom 
arbetsplatsen? T ex att material står i vägen där arbete 
skall påbörjas. 

– 6 4 6 3 2 21 3,6 

         

Planering         

8. Tycker du att tider för raster och när arbetsdagen skall 
starta resp. sluta respekteras? 

1 2 – 1 6 11 21 5 

         

9. Händer det att arbetsstyrkan är för stor under skeden i 
projekten?  

1 7 4 3 2 3 20 3,4 

         

10. Händer det att arbetsstyrkan är för liten under skeden i 
projekten?  

1 2 5 7 6 – 21 3,7 

         

11. Förekommer det att du får vänta med att utföra avsett 
arbete på grund av bristfällig byggplanering från 
arbetsledare och/eller platschef? 

1 4 6 2 7 1 21 3,6 

         

12. Är det ofta att arbete utförs i fel ordning?   
2 8 2 4 5 – 21 

3,1 
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 [1] [2] [3] [4] [5] [6] Antal svar Medelvärde 

13. Är det vanligt att man lånar grejer av arbetskamrater 
utan att fråga eller meddela, så att sedan arbetskamraten 
får lägga ned onödig tid på att återfinna sakerna?  

2 2 5 6 3 3 21 3,7 

         

Slarv och okunskap         

14. Sker det ofta onödiga fel som resulterar i omarbete på 
grund av tidsbrist, slarv och/eller ej utförda 
egenkontroller?  

– 8 2 7 1 1 19 3,2 

         

15. Tycker du att var och en städar och plockar undan 
efter sig så att arbetet flyter på?  

4 7 6 2 2 – 21 2,6 

         

Materialleveranser (Just In Time)         

         

1. Levereras material direkt vid inbyggnadstillfället? Det 
vill säga Just in time.  

2 4 4 4 6 1 21 3,5 

         

2. Upplever du att det beställs större mängder material än 
vad som behövs för att säkerhetsställa att det inte blir 
produktionsstopp?  

5 9 4 2 – 1 21 2,3 

         

3. Blir produktionen effektivare när beställt material 
kommer i rätt tid och i rätt mängd? 

– – – – 4 17 21 5,8 

         

4. Tycker du att planeringen av materialtransporter kan bli 
bättre från arbetsledarens och/eller platschefens sida? 

– 1 6 4 5 4 20 4,3 

         

Ständiga förbättringar (Kaizen)         

         

1. Känner du dig engagerad i att förbättra ditt företags sätt 
att arbeta?  

1 3 4 3 7 3 21 4 

         

2. Tycker du att företaget erbjuder kompetensutveckling 
så att ditt arbete kan bli effektivare? 

1 2 3 2 12 1 21 4,2 

         

3. Upplever du att det finns en strävan efter ständiga 
förbättringar i ert arbete, bland arbetsledare och 
platschefer? 

– 2 5 5 5 4 21 4,2 

         

4. Känner du att du erbjuds den hjälp som behövs från 
arbetsledare och platschefers sida för att lösa problem på 
ett bättre sätt? 

– 1 3 7 3 7 21 4,6 
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 [1] [2] [3] [4] [5] [6] Antal svar Medelvärde 

5. Känner du ett ansvar för ditt arbete, att prestera för att 
få en nöjd kund? 

– – 1 3 7 10 21 5,2 

         

6. Tycker du att det är viktigt att hela tiden sträva efter 
ständiga förbättringar i ditt arbete, för ditt företags 
utveckling? 

– – – 5 9 7 21 5,1 

         

7. Får du vara med och påverka valet av verktyg av den 
kvalitet som anses behövas för att arbetet skall kunna 
utföras på bästa sätt? 

– 3 2 4 5 7 21 4,5 

         

8. Upplever du att kommunikationen mellan arbetsledning 
och er yrkesarbetare sker på ett tillfredställande sätt? 

– – 2 5 8 6 21 4,9 

         

Standardisering (Prefab/Tekniska 
plattformar) 

        

         

1. Tror du att standardisering, det vill säga högre 
prefabriceringsgrad och att man arbetar mer utifrån 
tekniska plattformar, det vill säga att man använder sig av 
ett begränsat antal olika standardlösningar, skulle resultera 
i minskat slöseri? 

1 3 5 4 4 3 20 3,8 

         

2. Anser du att platsbyggda byggen generar i fler 
problem/fel än prefabricerade byggen? 

9 3 4 4 – – 20 2,2 

         

3. Tycker du att standardiserat arbete är nödvändigt för att 
kvaliteten ska säkras och för att åstadkomma ständiga 
förbättringar? 

2 2 7 8 2 – 21 3,3 
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I intervjuerna med de fyra platscheferna ställde vi en och samma fråga till var och en 

där de själva fick uttrycka sina åsikter i frågan. Frågan löd:  

Vilka dagliga fel och brister anser du är mest förekommande? 

Punkterna nedan är en sammanfattning av vad de svarade: 

� Tidhållning är ett problem vid raster 

� Dålig samordning mellan entreprenörer  

� Sopsorteringen sköts dåligt pga. dålig kommunikation, nytt folk på bygget får 

inte reda på vad som gäller 

� Kommunikationen är väldigt dålig överlag 

� Gubbarna har en förmåga att leta dåligt efter material 

� Gubbarna talar inte om när dem tar de sista paketet av skruv 

� Lånar grejer av arbetskamrater utan att lämna tillbaka dessa  

� UE håller inte tiderna de har lovat 

� Planering för kommande arbeten, skulle kunna vara bättre 

� Man beställer en bil som kan lossas med kran men sen kommer det en med 

tak, så att en traktor måste beställas till platsen 

� Tjänstemäns planering för att få material på rätt tid och rätt plats kan bli bättre 

� Utföra arbetet i rätt ordning och förhindra omarbete 

� Städning är ett stort problem 

� Pressade tider gör att bygget startar med ofullständiga handlingar 

� Egenkontroller 

� Skador vid rivning i befintliga lägenheter 

� Målare – slarvar t ex målar så att inte sockeln täcker 

� Dåliga egenkontroller av UE pga. tidsbrist och slarv vilket genererar i onödiga 

fel 

 

 


