
E
X
A
M
E
N
S
A
RBETE

Bygg- och Fastighetsekonomprogrammet 180 hp

Lean i byggbranschen

-En studie om hur svenska företag inom
byggbranschen arbetar med och resonerar kring
Lean.

Emil Karlsson och Jacob Öman

Företagsekonomi 15 hp

2018-05-22



 
Förord  

 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Eva Berggren som har givit oss 

vägledning och goda råd genom uppsatsens gång. Även vår Examinator Elias Bengtsson vill vi 

tacka för viktig feedback under opponeringstillfällen. Ett stort tack vill vi även rikta till samtliga 

respondenter som ställt upp på intervjuer och gjort uppsatsen möjlig att genomföra.  

 

Högskolan i Halmstad den 22 maj 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emil Karlsson   Jacob Öman 
 



 2 

Sammanfattning  
 
Sverige befinner sig just nu i en bostadsbrist och de kommande sju åren finns det ett behov av 

600 000 nya bostäder. Samtidigt så är produktiviteten i byggbranschen låg jämfört med andra 

tillverkande branscher och kostnaderna för att producera en bostad i Sverige är högst i hela EU. 

Det finns därför ett behov av att öka produktiviteten i byggbranschen. Inom 

tillverkningsbranschen implementerades tidigt produktionsteorin Lean vilket har visat sig öka 

produktiviteten. Leankonceptet har sedan spridit sig till övriga branscher och däribland 

byggbranschen.  

 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur svenska företag inom byggbranschen använder 

sig av och resonerar kring hur Lean kan bidra till en ökad produktivitet. Studien har en kvalitativ 

ansats. Respondenterna i studien kommer från olika delar av byggbranschen för att få ett 

bredare perspektiv av hur Lean används inom byggbranschen. Urvalet består av två större 

byggföretag, ett VVS-bolag och en materialleverantör/logistik-bolag. För att förstå hur dessa 

företag resonerar och arbetar med Lean har fyra semistrukturerade intervjuer genomfört. 

Studien visar att inget av de intervjuade företagen arbetar fullt ut med Lean men att de använder 

sig av vissa verktyg eller modeller från Leankonceptet. Respondenterna hade en positiv 

uppfattning till Lean och dess implementering i byggbranschen sett till produktivitet. 

 

Nyckelord: Lean, Lean construction och Productivity. 
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1.  Inledning  
 

1.1.   Bakgrund  
 
Den svenska byggbranschen är en viktig del av Sveriges ekonomi då den står för ungefär 10 

procent av Sveriges bruttonationalprodukt. Investeringar i byggnader leder till att efterfrågan 

på varor och tjänster i andra delar av samhällsekonomin ökar. Av alla investeringar inom 

byggbranschen så står bostadsinvesteringar för cirka 50 procent (Sveriges byggindustrier, 

2010). Boverket (2017a) menar att nästan 90 procent av landets kommuner upplever ett 

underskott av bostäder och fram till år 2025 bedöms behovet vara 600 000 nya bostäder 

(Boverket, 2017b). Samtidigt har byggandet blivit allt kostsammare och produktiviteten är lägre 

jämfört med de övriga producerande branscherna (Koskela, 2000). I Sverige steg 

byggkostnaden med 8 procent från 2015 till 2016 (SCB, 2017). Kostnaderna för att producera 

en byggnad i Sverige är nu högst i hela EU (Svensson, 2017).  Byggbranschens negativa 

utvecklingsriktning verkar till stor del bero på dålig produktivitet, låg konkurrens och icke-

värdeskapande aktiviteter (Koskela, 2000).   

 

Den låga produktiviteten är ett väl debatterat problem inom byggbranschen (statskontoret, 

2009a). Produktivitet är förhållandet mellan vad som produceras av en verksamhet och vad som 

krävs för att producera det (slack, Chambers & Johnston, 2010). År 2002 tillsattes en 

kommission av regeringen för att utreda utvecklingen i byggbranschen. Utredningen visade att 

produktivitetsutvecklingen inom byggbranschen är lägre jämfört med de övriga producerande 

branscherna (SOU 2002:115). Utredningen följdes sedan upp 2009 av Statskontoret som 

studerat byggbranschen och om det skett någon förändring. Uppföljningen  visade precis som 

den gjorde år 2002 att produktivitetsutvecklingen historiskt sett varit låg och det inte skett 

någon förändring, utvecklingen var fortfarande för låg (Statskontoret, 2009b). Anledningarna 

till den låga produktiviteten är enligt en artikel i Dagens Industri (2017) att varje byggnad har 

unika förutsättningar och att de endast uppförs en gång. Även  den låga konkurrensen inom 

branschen samt att arbetsledning och styrning är för dålig är anledningar till den låga 

produktiviteten i byggbranschen  (Munkhammar, 2017). För att öka produktiviteten krävs en 

minskad kostnad för inputs och att output behåller samma nivå (slack, Chambers & Johnston, 

2010). För att minska kostnaderna för inputs är ett alternativ att eliminera slöseri eller icke 

värdeskapande aktiviteter vilket har visat sig vara en stor kostnad i byggbranschen. I en rapport 
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om slöseri i ett byggprojekt visar det sig att ungefär 30–35 procent av projektets 

produktionskostnad består av slöseri och att en snickares arbetsdag endast består av 20–40 

procent värdeskapande arbete (Josephson & Saukkoriipi, 2005). Inom tillverkningsindustrin 

består däremot en arbetares dag av nästan 65–75 procent värdeskapande arbetstid (Svensk 

Byggtjänst, 2008). 

 

1.2.   Problemdiskussion  
 
 
Produktiviteten i byggbranschen jämförs ofta med produktiviteten i tillverkningsindustrin. 

Tillverkningsindustrin har haft en stabil produktivitetsökning sedan 1980-talet och har en högre 

produktivitet än vad byggbranschen har. Det finns många skillnader inom dessa branscher som 

kan påverka produktiviteten, exempelvis så är varje byggnad platsspecifik med säregna 

förutsättningar i byggbranschen. En annan stor skillnad är att i byggbranschen befinner sig flera 

entreprenörer samtidigt på samma projekt, det ska exempelvis in arbetare för både el, VVS, 

bygg och måleri (Koskela, 1992). Shinde och Hedaoo (2017) beskriver flera faktorer som 

förbättrar produktivitetsutvecklingen i byggbranschen som exempelvis bättre teknik, 

effektivare utnyttjande av kapacitet och resursanvändning samt genom bättre ledningsarbete. 

Andra idéer som forskare länge främjat är prefabricering och automatisering vilket är idéer som 

kommer direkt från tillverkningsindustrin (Koskela, 1992). Shinde och Hedaoo (2017) anser att 

det finns ett behov av nya effektiva strategier för att öka produktiviteten i byggbranschen. En 

ökning av produktiviteten syns genom att resursanvändningen för varje prestation sjunker eller 

när den utförda prestationen blir billigare (Forsberg, 2008). 

 

Inom tillverkningsindustrin tillämpades tidigt produktionsfilosofin Lean vars ursprungliga 

uppgift var att öka produktiviteten (Liker, 2009). Den grundläggande idén med Lean är att 

eliminera icke värdeskapande aktiviteter och slöseri, vilket visat sig vara en stor del av 

produktionskostnaden i ett byggprojekt (Josephson & Saukkoriipi, 2005). Lean har genom att 

identifiera och minimera dessa icke värdeskapande aktiviteter lyckats öka sin konkurrenskraft 

inom tillverkningsbranschen. Även företag inom byggbranschen kan upptäcka förbättringar 

genom att reducera icke värdeskapande aktiviteter. Exempel på dessa icke värdeskapande 

aktiviteter i byggbranschen är väntan, resursanvändning, flytt av material och inspektioner 

(Koskela, 1992). Däremot går vissa aspekter av Lean inte att applicera direkt i byggbranschen 

utan behövs modifieras och utvecklas (Eriksson, 2010). Traditionellt sett har byggbranschen 
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setts som en omvandlingsprocess där alla aktiviteter är värdeskapande. Genom att 

implementera Lean skulle byggbranschen istället ses som en flödesprocess som även består av 

icke värdeskapande aktiviteter (Koskela, 1992). Lean tar hänsyn till både produktens kvalité 

och kundernas krav samt skapar en ständig flödesprocess. Genom en implementerin av Lean 

kan slöseri minska slöseri och kapitalomsättningshastigheten öka, vilket ökar produktiviteten 

(Brulin & Nilsson, 1997). 

 

Produktiviteten är i dagsläget låg, byggpriserna är höga och det finns ett stort behov av 

nyproducerade bostäder (boverket, 2017b.; SCB, 2016). Lean har tidigare visat sig kunna öka 

produktiviteten inom tillverkningsindustrin och tidigare forskning har visat att Lean går att 

implementera i byggbranschen (Koskela, 1992.; Shinde & Hedaoo, 2017.; Eriksson, 2010). 

Eriksson (2010) genomförde en studie i Sverige som resulterade i en ökad förståelse för hur 

olika delar av Lean kan implementeras i ett byggprojekt och att studien kan användas som ett 

startskott för vidare forskning på området. I Saudiarabien genomfördes 2017 en studie av 

Sarhan, Xia, Fawzia & Karim där de undersökte hur Lean i byggbranschen kan minska slöseri 

och generera andra fördelar. Studien visade att en implementering av i byggbranschen kan leda 

till en avsevärt högre produktivitet för ett byggprojekt. Lean går alltså att implementera i den 

svenska byggbranschen och Lean har visat sig kunna öka produktiviteten i den saudiarabiska 

Byggbranschen. Däremot saknas en studie som visar hur svenska företag inom byggbranschen 

resonerar kring Lean och hur det kan leda till produktivitetsförbättringar. 

 

1.3.   Frågeställning  
 
Hur arbetar svenska företag i byggbranschen med Lean och hur resonerar de kring att Lean kan 

leda till produktivitetsförbättringar? 

 
 

1.4.   Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur svenska företag inom byggbranschen arbetar 

med och resonerar kring Lean. 
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2.  Teoretisk  referensram  
 
Detta kapitel inleds med förklaring av produktivitet och tidigare forskning kring hur man kan 
uppnå produktivitetsförbättringar. Fokus i detta kapitel ligger på att förklara hur Lean 
fungerar och dess centrala delar för byggbranschen. 
 
 
 

2.1.  Produktivitet  
  
Produktivitet är förhållandet mellan resultatet av produktionen och de resurser som utnyttjades. 

Produktivitet mäts som kvoten mellan output och input där output är slutprodukten, till exempel 

en byggnad. Som inputs för att producera en byggnad krävs resurser i form av kapital, 

arbetskraft och maskiner (Jonsson, 1996). Produktivitet handlar om att ständigt söka 

förbättringar av det som finns. Det går alltid att göra saker bättre, det som görs idag kan man 

göra aningen bättre imorgon. För att göra delar i produktiviteten bättre måste produktiviteten 

mätas och följas upp, annars är det inte möjligt att jämföra vad har man åstadkommit (Bergman 

& Klefsjö, 2001). Genom att jämföra och mäta produktiviteten och fokusera på inputs och 

outputs, kan man se de olika delarna som sänker produktiviteten och utgå ifrån rätt ställe för att 

utvärdera förändringar (Shinde & Hadaoo, 2017).  Lind och Song (2012) hävdar att det inte går 

att svara på hur byggbranschens produktivitetsutveckling ser ut med dagens mätnings- och 

indexsystem. Detta för att de inte anser att kvalitetsförändringar ingår i mätningarna, vilket 

leder till felaktigheter i de utförda mätningarna. Även om det inte går att ta hänsyn till alla 

faktorer för att få fram några exakta mätetal får det inte hindra att mätningarna utförs (Jonsson, 

1996.; Révai, 2012). Det ger bland annat indikationer på hur produktionen ligger till i 

förhållande till tidsplan och budget, det fungerar som underlag för planering av återstående 

byggtider samt att företag erhåller relevant data som kan användas i anbudsskede/kalkylering 

(Révai, 2012). Med en effektiv mätmetod för produktivitet kan man även förbättra företagets 

mål, vision och hur företagets lönsamhet förändras (Grünberg, 2007). Vidare menar Révai 

(2012) och Forsberg (2008) att det är viktigt med underlag i form av mätresultat för att lyckas 

med framtida förbättringsarbete, vilket gör mätningar i produktiviteten och 

arbetsproduktiviteten betydande. 
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2.1.2.  Produktivitetsförbättringar  
 

Produktivitetsökning skapas genom flertalet faktorer som bättre teknik, bättre utnyttjande av 

kapacitet och resursanvändning samt ledningsarbetet (Shinde & Hadaoo, 2017). Ökning av 

produktiviteten sker genom att minska kostnaden för inputs och behålla samma nivå på outputs. 

Det går att öka produktiviteten genom att minska slöseri med material, arbetstid eller 

underutnyttjande av anläggningar (Slack et al., 2010). För att hålla nere produktionskostnaderna 

för ett byggprojekt krävs det att man förbättrar produktiviteten. Ökning av produktiviteten syns 

genom att resursanvändningen för varje prestation sjunker eller när den utförda prestationen 

blir billigare (Forsberg, 2008). Det finns en rad olika aktiviteter som beskriver hur en 

verksamhet har minskat sina kostnader genom en högre produktivitet. De minskade 

kostnaderna visar sig genom att företaget inte behöver göra om några arbetsmoment och har 

även kunnat minska sina lagerkostnader. De levererar även som planerat vilket tar bort 

slösaktiga avbrott och arbetet blir mer effektivt. Företaget har också en högre flexibilitet och 

kan snabbare anpassa sig till förändringar utan att det uppkommer störningar för resterande 

verksamhet (Slack et al., 2010). En viktig del i att öka produktiviteten är genom att förbättra 

beslutsfattandet från ledningen. En beslutsfattare som är på plats kan minska byggtiden med 

nästan sju procent (Shinde & Hedaoo, 2017). Detta gör att verksamheterna bör lägga vikt på ett 

genomtänkt beslutsfattande likväl som det fysiska arbetet. De olika faktorer hos de anställda i 

form av kompetens, utbildning, erfarenhet och hälsa är något har en direkt påverkan på 

produktiviteten. Genom att utnyttja de anställdas arbetslivserfarenheter inom branschen och 

deras utbildning kan företaget minska byggtiden och personalkostnaden. Hälsan är en viktig 

faktor eftersom skador på arbetsplatsen leder till kostnader och en minskad produktivitet 

(Shinde & Hedaoo, 2017). Variation och ändringar i arbetet också en orsak till lägre 

produktivitet då arbetsmoment som behöver göras om leder till olika störningar och ändringar 

i arbetet (Shinde & Hedoo, 2017). Tidpunkten för eventuella ändringar påverkar 

arbetsproduktiviteten eftersom en förändring i början av projektet inte har lika stor inverkan på 

arbetsproduktiviteten som när ändringen görs i slutet. En annan faktor som påverkar 

produktiviteten negativt är fel som uppstår och att kontroller av fel är för dåliga (Shinde & 

Hadaoo, 2017).  
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2.2.  Introduktion  till  Lean.  
 
Lean kommer ursprungligen från Japan och Toyotas tillverkningsfilosofi vid namn Toyota 

Production System (Liker, 2009). Det finns flera böcker som behandlar Lean och beskriver vad 

Lean är och vad det inte är. Vissa behandlar Lean som något abstrakt, som ett förhållningssätt 

eller filosofi medans vissa beskriver det mer konkret med modeller och verktyg (Modig & 

Åhlström, 2014). Modig och Åhlström (2014) väljer att definiera Lean som en 

verksamhetsstrategi med hög abstraktionsnivå som fokuserar på flödeseffektivitet och inte 

verktygen. Genom att se Lean som något mer abstrakt kan det appliceras på olika miljöer. Det 

handlar inte om att kopiera vad Toyota gör och deras medel utan att uppnå flödeseffektivitet 

som på sikt kan öka resurseffektiviteten (Modig & Åhlström, 2014). För att lyckas med sitt 

arbete med Lean menar Liker (2009) att det krävs en helhetssyn och ett tankesätt som ska 

genomsyra hela verksamheten. Idag lägger många verksamheter stora resurser på icke 

värdeskapande aktiviteter. Både tid och pengar läggs på att exempelvis åtgärda fel, brister och 

onödiga arbetsmoment eller arbetsmetoder. Genom fokus på hög flödeseffektivitet och 

värdeskapande kan Lean bidra till bättre kostnadseffektivitet och lönsamhet för verksamheten 

(Sörqvist, 2013). 

 

 

2.3.  Lean  i  byggbranschen  
 
Då Lean ursprungligen kommer från tillverkningsindustrin är den inte direkt anpassningsbar 

för byggbranschen utan det krävs vissa modifieringar (Eriksson, 2010). Tidigare forskning på 

området har visat att det finns möjlighet till förbättring i byggbranschen genom att arbeta med 

Lean. Traditionellt sett har byggbranschen setts som en omvandlingsprocess och för att 

implementera Lean behöver detta synsätt försvinna. Den traditionella synen innebär att alla 

aktiviteter är värdeskapande och konkurrenskraften ökar genom att omvandlingen utförs 

effektivare. Med hjälp av erfarenheter från tillverkningsbranschen och Lean skulle 

byggbranschen istället ses som en flödesprocess eftersom alla aktiviteter inte är värdeskapande 

(Koskela, 1992). Aspekter utifrån Lean som ofta återfinns i byggbranschen är vanligen 

relaterade till samarbeten mellan leverantörskedjor, men det finns mycket mer att arbeta med 

för att se det som fullvärdigt lean-arbete (Eriksson, 2010). 

I Erikssons (2010) forskning med syfte att öka förståelsen för hur olika aspekter ur Lean kan 

tillämpas i byggbranschen har han tagit fram sex centrala delar: reducering av slöseri, 



 10 

slutkundsfokus, ständiga förbättringar, samverkan mellan aktörer, processfokus och 

systemfokus (Eriksson, 2010).  Sarhan et al (2017) menar att de tre största fördelarna med Lean 

construction är att det leder till en ökad kundnöjdhet, kvalitetsförbättringar och en ökad 

produktivitet. 

 

 
Modell 3.2 Förståelsemodell för Lean i byggbranschen. 

 
2.3.1.  Reducering  av  slöseri  
 
Vid reducering av slöseri är Muda ett centralt begrepp inom Lean. Muda är japanska och 

betyder att ta bort allt slöseri. För att definiera vad som är slöseri ställs frågan: vad vill kunden 

få ut av processen? Eftersom utgångspunkten då är ur kundens perspektiv går det skilja på 

värdeskapande och icke värdeskapande processer (Liker, 2009). Reducering av slöseri eller 

icke värdeskapande aktiviteter är den viktigaste delen av Lean i byggbranschen (Eriksson, 

2010). 

  

Josephsson och Saukkoriipi (2005) kommer i sin rapport fram till att 30 till 35 % av 

produktionskostnaden består av slöseri och att slöseri kan delas in i fyra huvudgrupper, vilka 

är: 

1.  Fel och kontroller som står för ungefär 10% av produktionskostnaden. Kostnaderna som 

uppstår i denna grupp utgörs bland annat av kontroller, försäkringar, stölder och skadegörelse. 
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2.  Resursanvändning i form av väntan, stillastående maskiner, och materialspill motsvarar också 

ungefär 10 % av produktionskostnaden (Josephsson och Saukkoriipi, 2005). Enligt Sarhan et 

al. (2017), så är den vanligaste formen av slöseri väntan. 

3.     Hälsa och säkerhet är kostnader som är kopplade till arbetsrelaterade skador och sjukdomar. 

Kostnaden består av förtidspensionering och rehabilitering (Josephsson och Saukkoriipi, 2005). 

4.     System och strukturer som innefattar kostnader som är knutna till organisationsstruktur, 

ledningssystem hos myndigheter och projekt. Exempel på detta är detaljplanprocessen som tar 

lång tid att ta fram. Slöseriet uppstår i form av räntekostnader på investeringar under tiden som 

detaljplanen utformas (Josephsson och Saukkoriipi, 2005). 

  

Anledningar till att dessa icke-värdeskapande aktiviteter existerar beror dels på hierarkin inom 

företaget samt ignorans. Ignoransen gäller framförallt de administrativa arbetsuppgifterna. 

Många av processerna i ett byggprojekt har inte utformats metodiskt och det krävs därför att 

lösningar görs på plats. Problemet kring hierarkin uppstår varje gång en arbetsuppgift delas upp 

i två delaktiviteter, vilket ökar de icke-värdeskapande aktiviteterna i form av inspektion, flytt 

och väntan (Koskela, 1992). För att eliminera slöseriet i ett byggprojekt så tar Eriksson (2010) 

upp hushållning, Just-in-time, Prefab och gemensamma IT-verktyg som fyra centrala aspekter. 

Hushållning innebär att arbetsplatsen är välorganiserad och ren. Arbetare bör därför 

uppmuntras till att städa deras arbetsplats efter att en aktivitet har genomförts (Eriksson, 2010). 

Inom Lean finns ett verktyg som kallas 5S som skapar ordning och organiserar arbetsplatsen 

vilket eliminerar slöseri, misstag, fel samt skador (Liker, 2009). Inom byggbranschen kan 5S 

öka produktiviteten genom att minska tiden för att leta efter utrustning, material och verktyg 

(Sarhan et al., 2017). 

5S bygger på följande. 

1.     Sortera - Rensa ut artiklar som ej utnyttjas. 

2.     Strukturera - Organisera så varje sak har sin plats. 

3.     Städa - Gör rent. 

4.     Standardisera - Inför regler och arbetsmetoder för att upprätthålla de första tre S:en. 

5.     Skapa vana/självdisciplin - Ledningen granskar för att upprätthålla disciplinen och arbetet. 

  

En annan metod för att reducera slöseri är genom effektiv transport och lagerhållning av 

material. Detta kallas inom Lean för Just-in-time eller JIT (Eriksson, 2010). JIT består av olika 

principer, tekniker och redskap för att producera och leverera med korta ledtider mot specifika 
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kundkrav (Liker, 2009).  Även Sarhan et al. (2017) anser att Just-in-time är viktig för Lean i 

byggbranschen och att det kan minska svarstiden mellan entreprenörer och beställare. Utifrån 

JIT så är lagerhållning ej värdeskapande och bör därför ses som slöseri. Beställarna bör därför 

sträva efter små kvantiteter av material till arbetsplatsen när de behövs för att minimera 

lagerhållning och dubbelhantering av material (Eriksson, 2010). 

  

En annan aspekt vid minskning av slöseri är att använda sig av Prefab vilket innebär att 

tillverkning av komponenter och delar sker utanför anläggningen. Prefab har många fördelar 

liknande tillverkningsbranschen som exempelvis reducering av materialslöseri, förkortning av 

byggtiden och förbättrad arbetsmiljö (Eriksson, 2010). Även Koskela (1992) lyfter Prefab som 

ett alternativ för att minska komplexiteten hos en produkt eller process. Ytterligare ett sätt att 

minska slöseri är genom att använda sig av gemensamma IT-verktyg i leverantörskedjan 

(Eriksson, 2010). 

 
3.3.2.  Processfokus  
 
Processfokus är centralt inför Lean i byggbranschen och syftar till att öka kontrollen och 

förhindra och förebygga fel (Eriksson, 2010). Inom Lean används begreppet Jidoka som 

innebär att eliminera fel inom organisationen och felen som uppstår får inte passera till nästa 

arbetsprocess (Liker, 2009). Jidoka handlar om att skapa en högre transparens och visualisera 

brister och fel (Modig & Åhlström, 2014). Även Koskela (1992) föreslår en ökad transparens 

för att reducera fel i processerna. Är transparensen låg så ökar risken för fel då synligheten av 

felen minskar. Ett sätt att arbeta för att öka synligheten är genom 5S metoden (Koskela, 1992). 

För att fel inte ska uppstå strävar man även efter automatisering i kombination med människans 

intelligens. En maskinoperatör ska fritt kunna utföra värdehöjande aktiviteter utan att behöva 

vara bunden till maskinen (Liker, 2009). Inom Lean används även begreppet Poke-yoke vilket 

används för felsäkring. Syftet är att fånga upp alla aktiviteter som används för att hindra att fel 

uppstår (Sarhan et al., 2017). 

  

Processfokus inom byggbranschen delas in i tre delar; milstolpar, egenkontroller och Last-

planner-system. Last-planner-system är en kontrollkomponent till det traditionella 

projektledningssystemet. Det kan förklaras som en process som förklarar vad som borde göras 

till vad som kan göras. Genom att sammanfatta de arbetsmoment som är klara att genomföras 

kan en veckoplanering utformas. Vad arbetsledare sedan sätter upp på veckoplaneringen är det 
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som verkligen kommer göras (Ballard, 2000). Last-planner-system kan effektivt förbättra 

produktionsplaneringen och kontroll av driften. Arbetsledaren har i uppgift att förbereda 

veckans arbete samt planera och kontrollera arbetsflödet. Om en arbetsuppgift inte är klar i tid 

måste arbetsledaren fastställa varför och utveckla en plan för hur liknande problem i framtiden 

kan undvikas (Eriksson, 2010). Sarhan et al. (2017) menar att Last-planner-system ökar 

engagemanget hos arbetslaget eftersom planeringen blir ömsesidig. Det skapar även bra flöde 

och hjälper till att hantera variabiliteten i ett byggprojekt. 

  

Egenkontroller är en annan metod som innebär att varje individ har ansvar för att kontrollera 

sitt eget arbete och vidtar åtgärder för att förhindra fel. På detta vis kan fel upptäckas vid källan 

och förhindras (Eriksson, 2010). Egenkontroller är ett sätt att förbättra kontrollen och Koskela 

(1992) föreslår även att det går använda sig av självgående lag som har ansvar för processerna 

och att de är effektiva.  

 
2.3.3  Slutkundsfokus  
 
Inom byggbranschen förminskas ofta kundens krav och i många processer så har kunden inte 

identifierats eller kraven fastställts. För att maximera produktens värde är ett slutkundsfokus 

avgörande och det krävs därför att man identifierar kunden och dess krav i varje process 

(Eriksson, 2010; Koskela, 1992). Eftersom ett byggprojekt ofta består av tillfälliga 

organisationer är det viktigt att dessa tillfälliga entreprenörer involveras i ett tidigt skede och 

att planeringen samt konstruktionen är samverkande. I budgivningsskedet för entreprenörerna 

bör man inte förlita sig på en konkurrenskraftig budgivning då ett starkt fokus kommer läggas 

på anbudspriset vilket inte alltid kommer främja slutkunden. Fokus bör istället läggas på mjuka 

parametrar som har för avsikt att entreprenören ska kunna tillgodose slutkundens behov. Vid 

anbudsinbjudan bör därför endast tillförlitliga och kompetenta entreprenörer bjudas in. Både 

entreprenörer och leverantörer måste förstå kundens behov så de kan förse kunden med vad de 

önskar. Detta eftersom kundnöjdheten är beroende av både slutprodukten och av processen som 

den skapas i (Eriksson, 2010). Skulle kundens krav eller efterfrågan förändras är det viktigt 

med flexibilitet vilket JIT tar hänsyn till (Liker, 2009). Sarhan et al. (2017) menar även att 

metoderna som används för bygget ska utvecklas i relation med projektets begränsningar. 

Begränsningarna definieras av kundernas eller aktieägarnas visioner och kan vara exempelvis 

kostnad. 
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2.3.4.  Ständiga  förbättringar  
 

Inom Lean används begreppet Kaizen vilket är japanska och betyder ständiga förbättringar. Det 

innebär att varje process kan och ska utvärderas och förbättras i form av tid, resursanvändning 

och kvalitet (Sarhan et al., 2017). Genom ständiga förbättringar kan företaget på sikt uppnå 

målet med att eliminera allt slöseri (Liker, 2009). Det krävs därför ett långsiktigt arbete med 

ständiga förbättringar vilket i sin tur även ökar effektiviteten av produktionsprocessen. 

Eftersom ständiga förbättringar är ett långsiktigt arbete är det även av betydelse att främja 

varaktiga förbättringar istället för traditionella kortsiktiga kostnadsminimeringar (Koskela, 

1992; Eriksson 2010). Eriksson (2010) delar upp ständiga förbättringar för Lean i 

byggbranschen i fyra olika grupper vilka är: 

  

1.   Långa kontrakt som genom samarbete över flera projekt överför kunskap och 

erfarenheter mellan olika aktörer vilket underlättar projekt. 

2.   Resultatindikationer. Genom att i förväg sätta upp mätbara mål på prestanda kan 

förbättringar mätas. Därefter ska skälen till hög eller låg prestanda analyseras för att 

besluta om potentiella förbättringsåtgärder (Eriksson, 2010). Även Koskela (1992) 

menar att olika metoder av mätningar är viktigt för att lyckas med ständiga förbättringar. 

Det är därför viktigt att sätta upp mål för exempelvis reducering av lager och cykeltider 

(Koskela, 1992). 

3.   Utbildningar och förslag från anställda. Personal och anställda bör uppmuntras att 

initiera idéer och förslag till förbättringar och lösningar till problem på 

byggarbetsplatsen. Byggarbetarens deltagande i problemlösning anses tyvärr vara låg i 

jämförelse med andra branscher och de saknar ofta möjlighet att uttala sig. För att kunna 

höja deras deltagande i arbetet med ständiga förbättringar är det därför viktigt att deras 

förslag tas på allvar. 

4.   Särskilda intressegrupper där projektpersonal har möjlighet att delta i 

förbättringsprocessen vilket leder till att deltagarnas förståelse för Lean ökar och på så 

sätt kan bidra till förbättringar (Eriksson, 2010). Koskela (1992) föreslår även att det 

delegeras ut ansvar för förbättringsarbete. 
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2.3.5.  Samverkan  mellan  aktörer  
 
Eftersom det är vanligt att flera entreprenörer arbetar på samma projekt inom byggbranschen 

kan långsiktiga samarbeten och teambuilding användas för att skapa ömsesidiga fördelar 

(Koskela, 1992). För att skapa en god integration i ett byggprojekt så är partnering ett alternativ. 

Genom partnering med representanter från samtliga medverkande parter kan integrationen i ett 

byggprojekt underlättas. Det förenklar att alla parter bidrar och arbetar mot gemensamt satta 

mål (Eriksson, 2010). Enligt Sarhan et al. (2017) leder partnering även till en förändring av 

organisationsstrukturen genom ett mer öppet utbyte av information. Organisationsstrukturen 

och hierarkin som vanligtvis finns i byggbranschen är något som Koskela (1992) menar är en 

anledning till att det förekommer slöseri. Centralt i ett fungerande partnerskap är god 

kommunikation, integration och samordning som underlättas av samarbetsverktyg. Dessa 

verktyg kan vara gemensamma mål, gemensamma projektkontor och teambuilding (Eriksson, 

2010). För att kommunicera viktig information till arbetarna så kan man använda skyltar och 

etiketter runt om arbetsplatsen. Detta kan påminna arbetarna om prestationsmål, arbetsflöde 

och övrig information (Sarhan et al., 2017). Det är även viktigt att alla drar nytta av den 

förbättrade prestandan som uppstår. Det kan göras genom rättvisa belöningar vilket bygger upp 

förtroende och ett bättre samarbete. Ett sätt att fördela rättvisa belöningar och öka 

engagemanget i de gemensamma målen ytterligare är genom fördelning av vinst och förlust 

baserat på aktörens andel av den totala budgeten (Eriksson, 2010) 

 
2.3.6.  Systemperspektiv  
 
För att öka effektiviteten med Lean i byggbranschen så måste ett systemperspektiv 

implementeras. Ett tillförlitligt arbetsflöde är viktigare än den individuella processens arbetstid 

eller kostnad (Eriksson, 2010). En viktig aspekt inom systemperspektivet är att se över hela 

inköpsprocessen och göra koordinerade inköp och upphandlingar som kompletterar varandra. 

Upphandlingar mellan de inblandade aktörerna ska fokusera på breda tillämpningsområden 

istället för att dela upp projektet i flera små delar där många olika aktörer är verksamma under 

kortare perioder. Ett systemperspektiv är av betydelse för att uppnå mål i form av kostnad, 

tidplan och kvalité. Det är också viktigt att dessa målen är balanserade och får en lämplig 

uppmärksamhet i förhållande till dess betydelse för projektet. Det är även viktigt att de olika 

leverantörerna är medvetna om dessa mål. Byggprocessen måste även förenklas vilket kan 

göras genom att minimera steg och delar (Eriksson, 2010). I alla processer finns variationer 

eller skillnader även om det är samma produkt. För att processerna ska bli effektivare behöver 
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dessa variationer minimeras (Koskela, 1992). Koskela (1992) föreslår prefabricerade delar, 

standardiserade maskiner och sammansättning av aktiviteter för att förkorta flöden och förenkla 

processer. Förenklingen av byggprocesserna är viktig då komplexiteten i en process kan bli 

dyrare än själva produkten (Koskela, 1992). Variation kan även minskas genom standardisering 

och för att standardisera arbete inom byggbranschen krävs samordnade verktyg som involverar 

ett gemensamt sätt att utföra processer (Sarhan et al., 2017). 
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3.  Metod  
 
I metodavsnittet kommer vi förklara de val vi gjort under studiens gång och vilka 
konsekvenser det kan medföra. Vi kommer även förklara vilken metod som har använts för att 
uppnå studiens syfte och besvara våra frågeställningar.  
 
 

3.1.  Val  av  ämne  
 
Intresset för ämnet väcktes efter att ha läst i tidningar om att produktiviteten inom den svenska 

byggbranschen är låg och att priserna är höga. Vi hade precis avslutat en kurs om 

verksamhetsstyrning och vi blev nyfikna på att undersöka om man ur verksamhetsstyrning kan 

arbeta för att skapa en högre produktivitet. 

 

3.2.   Övergripande  forskningsansats  
 
Syftet med studien är att undersöka och skapa en djupare förståelse för hur man resonerar kring 

Lean inom byggbranschen och hur Lean påverkar produktiviteten. Vi har därför undersökts 

upplevelser hos de anställda inom byggbranschen för att förstå hur de arbetar med och ser på 

Lean-konceptet. Vår verklighetssyn blir då subjektiv eftersom det är tolkningen av deras 

utsagor som är i fokus i studien (Söderblom & Ulvenblad, 2016). Då Lean är ett koncept som 

till stor del består av inställningar och beteende hos de anställda så behöver det upplevas för att 

sedan kunna förklaras. Vi har därför genomfört intervjuer med personer som arbetar inom 

byggbranschen för att ta del av deras upplevelser och erfarenheter för att sedan kunna skapa en 

djupare förståelse. Att utgå ifrån denna mjuka information och tolka den gör vår inriktning för 

kunskapsbildning hermeneutisk (Söderblom & Ulvenblad, 2016). Utifrån en hermeneutisk 

kunskapsbildning är sedan metoden för analys och datafångst kvalitativ (Söderblom & 

Ulvenblad, 2016). Det kvalitativa tillvägagångssättet för datainsamling innebär att vi har 

genomfört intervjuer hos olika företag i branschen. Analysen av data som vi samlat in under 

intervjuerna har gjorts manuellt vilket är ett vanligt tillvägagångssätt vid kvalitativ metod 

(Ejvegård, 2009). 

  

Intervjufrågorna som används vid insamlingen av empirin är baserad på teorier och tidigare 

forskning kring Lean och produktivitet. En deduktiv ansats innebär att forskaren utgår ifrån 

tidigare forskning för att sedan testa olika hypoteser (Söderblom & Ulvenblad, 2016). Vi har i 

denna studie inte testa olika hypoteser utan istället skapat en djupare förståelse. Vi har därför 
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en induktiv ansats vilket innebär att man utgår ifrån verkligheten och den insamlade empirin 

för att skapa en djupare förståelse. Även fast vi har utgått ifrån tidigare forskning så är vi 

induktiva eftersom forskaren aldrig går teorilös in i forskningen och syftet med studien har ett 

subjektivt förhållande (Söderblom & Ulvenblad, 2016). 

 

3.3.   Litteraturgenomgång  
 
Studien inleddes med att samla in sekundärkällor av tidigare forskning om produktiviteten samt 

statistik kring det aktuella tillståndet inom byggbranschen. Litteraturgenomgången gav oss 

djupare förståelse kring hur man beräknar produktivitet men även problematiken kring 

produktivitet. Insamlingen av litteratur och statistik gav oss även en bild av situationen inom 

byggbranschen vilket visade sig vara ett aktuellt samhällsproblem som vi fann intressant att 

studera. Insamlingen av litteratur och statistik kring produktivitet styrde sedan oss vidare in på 

Lean och sedan Lean construction som är Lean i byggbranschen. Inom Lean production fanns 

mycket skrivet och vi studerade framförallt tryckt litteratur i form av böcker. Inom Lean i 

byggbranschen fanns det däremot inte lika mycket tryckt litteratur utan vi valde istället att 

studera vetenskapliga artiklar. Vid sökning av litteratur så användes databasen via Högskolan i 

Halmstad samt ”google scholar”. Vid sökning av litteratur är nyckelord ett hjälpmedel att 

kategorisera artiklarna och kan precisera det man är intresserad av (Ejvegård, 2009). De 

vanligaste sökorden som vi använde oss av var productivity, Lean samt Lean construction. 

Genomgången av tidigare litteratur gav oss en möjlighet att kritiskt tolka den tidigare 

forskningen för att sedan kunna formulera vårt vetenskapliga problem och studiens inriktning. 

 
3.4.   Empirisk  studie  

 
När man vill ta reda på åsikter, erfarenheter samt uppfattningar hos en population så kan man 

använda sig av intervjuer eller enkäter i forskningssammanhang (Ejvegård, 2009). I denna 

studie har vi valt att samla in empiriskt material genom semistrukturerade intervjuer för att 

förstå hur människor resonerar kring produktivitet inom byggbranschen. En semistrukturerad 

intervju är en kvalitativ intervjuform där man ska försöka fånga djupet och hitta kvalitativa 

aspekter som skillnader och det personliga eller specifika hos intervjurespondenterna (Ryen, 

2004). Forskningens referensram introducerar relevanta teorier om produktivitet och Lean. Den 

skapade sedan grunden till intervjufrågorna som ställts till respondenterna. Genom att föra en 

semistrukturerad intervju med våra intervjurespondenter har vi haft möjlighet att ställa 

följdfrågor och gå tillbaka till frågor när otydliga svar  uppgavs. Denna intervjuform anses 
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relevant då vi vill skapa djupgående diskussioner med intervjurespondenterna för att förstå 

deras upplevelser, erfarenheter, tankar samt åsikter kring arbetet med produktivitet. Alla våra 

primärkällor utfördes på detta sättet, förutom en. Den utfördes på liknande vis med en 

semistrukturerad intervju fast via telefon. Anledningen till detta var att respondenten hade 

väldigt lite tid och är bosatt i Falkenberg, eftersom vi var bekanta med respondenten tog han 

sig tid på helgen istället. Då intervjun genomfördes över telefon så hade vi inte samma möjlighet 

till att tyda respondentens kroppsspråk samt blev det en mer stressad situation eftersom 

respondenten inte hade tagit sig samma tid för intervjun. Det resulterade i att inte kunde skapa 

lika djupgående diskussioner som vid de övriga intervjuerna. 

 

3.5.   Val  av  respondenter  
 
Då studien genomförts i Halmstad så har främst företag som är verksamma i närområdet 

intervjuats som primärkällor. Valen av respondenter är selektiva, vilket betyder att företagen 

och intervjupersonerna inte är slumpmässiga. Vore de slumpmässigt utvalda skulle vi troligtvis 

inte fått kontakt med rätt person och företagen i fråga hade förmodligen inte varit lika aktuella 

för vår studie. För att få ett bredare perspektiv och skapa en djupare förståelse för Lean inom 

byggbranschen har vi valt att intervjua byggentreprenörer, men även andra aktörer som är 

nödvändiga vid produktionen av en fastighet. Eftersom det är flera aktörer som arbetar på ett 

och samma projekt samt att Lean construction till stor del behandlar samverkan mellan de olika 

aktörerna ansåg vi det relevant att även få deras bild av processen. När vi valt vilka företag vi 

ville intervjua skickade vi ut ett mail till de potentiella respondenterna, vilket ledde till att fem 

olika entreprenörer ställde upp på en intervju. Av dessa fem valde vi sedan att använda oss av 

endast fyra. Företaget vi valde att inte ta med arbetade främst med projektutveckling av bostäder 

och bostadsområden. Det gjorde att de inte hade så stor inblick i arbetet som skedde ute på 

arbetsplatsen.  Det var även denna intervju som genomfördes över telefon och vi ansåg att 

informationen vi fick ut inte var lika uttömmande som intervjuerna vi genomfört på plats med 

de övriga respondenterna och valde därför att inte använda oss av denna intervju. De fyra 

respondenterna vi valde att gå vidare med var en materialleverantör med inriktning på logistik, 

ett företag som arbetar med VVS samt två byggentreprenörer. Eftersom att byggbranschen är 

så pass bred med olika inriktningar så valde vi att fokusera på aktörer som är verksamma vid 

nyproduktion av fastigheter. 
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3.6.   Datainsamling  
 
Före insamlingen av empirisk data så utformades en intervjuguide som är baserad på den 

teoretiska referensramen. För att skapa en djupare förståelse kring hur man resonerar kring Lean 

så valde vi attutgå ifrån de olika delarna som är mest relevanta för Lean i byggbranschen och 

även hur de kan kopplas till produktiviteten. För att se hur de olika intervjufrågorna är kopplade 

till den teoretiska referensramen se bilaga 7.2. Intervjuerna spelades in för att vi inte skulle 

glömma eller missa någon viktig information. Enligt Söderblom och Ulvenblad (2016) är det 

omöjligt för den mänskliga hjärnan att fånga upp allt som sägs i en intervju. Intervjufrågorna 

ställde vi i den ordningen som de gjordes för att vi ville börja med en relativt öppen fråga om 

produktivitet, se bilaga 7.1. Detta för att sedan komma in mer på de olika delarna som utmärker 

Lean för att se om de jobbar med dem, för att till sist avsluta mer konkret om de känner till och 

arbetar med Lean. Längden på intervjuerna varierade mellan 40 och 60 minuter. Efter 

datainsamlingen var klar genomfördes transkribering av ljudinspelningarna till textform för att 

sedan kunna påbörja analysen. Trots att analysen påbörjades efter datainsamlingen, har vi tolkat 

datainsamlingen löpande under arbetets gång.  

 
3.7.   Dataanalys  

 
Det transkriberade materialet kodades utifrån sex olika teman, reducering av slöseri, 

processfokus, slutkundsfokus, ständiga förbättringar, samverkan mellan aktörer samt 

systemperspektiv. Dessa kategorier har utvecklats utifrån teorin kring centrala delar av Lean 

inom byggbranschen. Utifrån de sex olika kategorierna började vi leta efter mönster mellan 

hur respondenterna arbetade och vad teorin säger för att förstå hur de olika respondenterna 

använde sig av Lean. Vidare uppmärksammade vi likheter och skillnader mellan de olika 

utsagorna och hur de resonerade kring att arbeta med Lean. Vi analyserade även kopplingar 

mellan teorin kring hur man kan uppnå produktivitetsförbättringar och hur det går att koppla 

till Lean. 
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3.8.   Trovärdighet  
 
Forskningens trovärdighet bedöms via validitet och reliabilitet. Validitet handlar om huruvida 

insamlade data stämmer överens med verkligheten från alla i den tillhörande gruppen (David 

& Sutton, 2016). I forskningens referensram introduceras relevanta teorier om produktivitet och 

Lean. Den skapade grunden till bildandet av intervjufrågorna som sedan ställts till 

respondenterna, vilket gör att intervjufrågorna är tillämpliga i sammanhanget. Respondenternas 

svar kan vara personliga och skilja sig från övriga på företaget och kan därför inte representera 

hela företaget. 

 

Reliabiliteten handlar om att man vid en upprepad studie ska kunna uppnå samma resultat. 

Vilket kan beskrivas som att en hög reliabilitet innebär att pålitligheten och precisionen ska 

vara hög (Söderblom & Ulvenblad, 2016). För att skapa en högre reliabilitet har empiriska data 

spelats in och transkriberats. Respondenterna har varit sakkunniga och haft en relevant 

arbetsroll för att kunna ge pålitligare svar. Genom att använda oss av personliga intervjuer har 

vi även kunnat tolka kroppsspråk vilket gett oss ett mer objektivt intryck av respondenten. Flera 

av respondenterna menade att det händer mycket i branschen just nu med bland annat 

digitalisering och styrning. Det innebär en risk för att svaren och resultatet skulle kunna se 

annorlunda ut om studien skulle upprepas vid en annan tidpunkt. 

 

3.9.   Generaliserbarhet  
 
Enligt Söderblom och Ulvenblad (2016) beskriver generaliserbarheten i vilken utsträckning det 

går att generalisera resultatet och överföra det till andra grupper, det vill säga andra företag i 

vårt fall. Kollar vi på två olika företag kan vi se hur deras utsagor skiljer sig. Eftersom vi har 

intervjuat fyra personer på olika företag inom den svenska byggbranschen kan vi inte 

generalisera resultatet till hela Sveriges byggbransch. Även att respondenterna är verksamma i 

Halmstad med omnejd gör att vi inte kan generalisera resultatet på hela Sveriges byggbransch. 

Det vi kan göra är att dra slutsatser om hur de intervjuade företagen arbetar med Lean och hur 

de jobbar för att förbättra produktiviteten. För att öka generaliserbarheten i vår studie skulle vi 

behöva intervjua fler företag från andra delar av Sverige och personer med andra 

arbetsuppgifter. Vi är medvetna om att respondenterna kan ha svarat utifrån egen mening och 

inte varit representativ för företagets agerande, då hade vi behövt fler intervjupersoner på varje 

företag. Däremot har respondenterna varit verksamma en längre tid i branschen och 
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intervjufrågorna gällde framförallt hur de arbetar och resonerar med olika delar av Lean vilket 

bör vara liknande svar från olika personer på företagen. 

 

 

 

3.10.    Etiska  överväganden  
 

Intervjuerna inleddes med frågor angående respondenternas vilja över att vi spelade in intervjun 

och om de accepterade att vi använde deras och företagets namn. Vi gav olika alternativ för att 

de skulle känna sig trygga i intervjun och på det sättet ge oss svar så nära verkligheten som 

möjligt. En respondent önskade att vara anonym, därför kallar vi ett av företagen för ”Företag 

X”. Intervjuerna har ägt rum på respondenternas arbetsplatser där de troligtvis känt sig trygga 

och har vågat talat öppet om deras arbetssätt. Vår uppfattning är att samtliga frågor besvarades 

och att de pratade öppet om ämnet. Efter intervjun erbjöds respondenterna att ta del av 

materialet och resultatet.  
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4.    Empiri  och  Analys  
 
I detta kapitel kommer vi ge en kort beskrivning av respondenterna och intervjuföretagen. Vi 
har sedan valt att redovisa resultatet från de semistrukturerade intervjuerna utifrån de teman 
som beskrevs i avsnittet dataanalys. Resultatet från de olika respondenterna analyseras sedan 
i relation till varandra samt den teoretiska referensramen. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning där vi lyfter blicken och försöker skapa ett helhetsintryck av Lean i 
byggbranschen. 

  
 

4.1.   Presentation  av  respondenter  och  Intervjuföretag.  
 

4.1.1.   NCC  AB  
 
NCC är ett av Sveriges största bygg- och fastighetsutvecklingsbolag med en omsättning på 

nästan 55 miljarder kronor och består av 17 800 anställda år 2018. Deras huvudsakliga 

verksamhet bedrivs i Norden där de bland annat utvecklar kommersiella fastigheter och bygger 

bostäder, kontor och industrilokaler. Respondentens namn är Hampus Svensson och arbetar 

som platschef på NCC building i Halmstad. 

 
4.1.2.   Företag  X  

 
Företag X önskade vara anonym och är ett större företag som arbetar som materialleverantör 

med inriktning på logistik. Respondenten var ansvarig för bygglogistik. 

 

4.1.3.   MTA  Bygg  och  Anläggning  
 
MTA är ett bygg- och anläggningsföretag som är verksamma i hela Halland och Skåne. 

Företaget startades år 2010 och har idag över 300 anställda. Respondenten heter Jonas Höjman 

och arbetar som produktionschef i Halmstad. 

 

4.1.4.   AB  Oscar  Hansson  VVS  
 
AB Oscar Hansson VVS är ett VVS-bolag i Halmstad som varit aktivt i över 100 år. De har 

strax över 100 stycken anställda och omsätter omkring 190 miljoner kronor. Företaget arbetar 

bland annat med större projekt och vid nyproduktion av lägenheter. Respondentens namn är 

Peter Brunkstedt och arbetar som projektledare. 
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4.2.   Presentation  av  Empiri  och  Analys  
 

4.2.1.   Reducering  av  Slöseri  
 
Samtliga respondenter upplevde att det fanns slöseri inom byggbranschen men orsakerna kring 

vart och varför slöseriet förekom varierade. För AB Oscar Hansson VVS bestod den största 

delen av slöseri i form av material. Exempelvis rörmaterial som de menar var svårt att 

minimera. På ett stort byggprojekt menar han att det kan bli ungefär en kilometer rör som är 

slöseri. På NCC upplever de att det största slöseriet var i form av ineffektivitet av hanteringen 

av material. Det beror på att man inte har planerat tillräckligt. När material anländer till 

arbetsplatsen vet man inte alltid vart de ska placeras och det behöver flyttas runt till olika 

platser. Hampus anser att mer Just-in-time leveranser hade varit bra då materialet inte står på 

arbetsplatsen och tar upp plats mer än nödvändigt. Företag X menar även dem att det 

uppkommer problem när byggarna inte har tänkt på vad som händer när materialet väl kommer 

till arbetsplatsen och säger följande i sammanhanget: 

  

”Vi mäter hur många buntar gips som ska lyftas in och vad summan blir. Vi ser 
därför hur mycket det kan variera mellan inlyften på olika byggen. De mest 
effektiva ligger på ungefär 250 kr per bunt medans de absolut dyraste ligger på 
över 1000–1100 kr per bunt. Det kan alltså variera ungefär 800 kr per bunt. På 
ett större bygge kan du ha 1000 buntar, så det finns otroligt mycket pengar att 
spara bara i inlyftet.” 

 

Vidare anser Företag X att slöseri och spill är något som hänger ihop med framförhållning. De 

upplever en stor utmaning när det kommer till byggarnas fokus på framförhållning och att skapa 

leveransplaner. Enligt deras data så sker den största delen av avropen dagen innan eller samma 

dag. Men det skiljer sig beroende på bolag, vissa är jätteduktiga på det medans vissa är 

”katastrofdåliga”. Företag X har en filosofi som handlar om att arbetskraften är dyrare än 

materialet och deras arbete är därför att förbereda så mycket som möjligt för arbetarna. MTA 

nämner förutom slöseri i form av material att det även finns slöseri i form av timmar. Ofta 

glömmer man saker och lägger tid på att leta och hämta verktyg eller material. För att organisera 

på arbetsplatsen så försöker de se till att leveranserna kommer så nära det aktuella 

arbetsmomentet som möjligt för att spara tid vid inlyft. MTA menar att om man vill hitta pengar 

i byggbranschen så handlar det om att planera sina projekt och vad man ställer sina grejer för 

att slippa gå extra sträckor.   
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Slöseriet som samtliga respondenter tar upp kan kategoriseras under resursanvändning som 

Josephsson och Saukkoriipi (2005) menar motsvarar ungefär 10 procent av 

produktionskostnaden och består av bland annat materialspill, väntan och stillastående 

maskiner. Shinde och Hedaoo (2017) menar att väntan som är en del av resursanvändning är 

den största typen av slöseri. För att öka sin produktivitet menar Shinde och Hedaoo (2017) att 

en av faktorerna som skapar produktivitetsförbättringar är effektivare resursanvändning. 

 

MTA, NCC och Företag X menade samtliga att organiseringen av material och verktyg var 

något som ledde till slöseri i form av timmar. Det finns två arbetssätt utifrån Lean som tar 

hänsyn till dessa aspekter vilka är Just-in-time och 5S. 5S metodens syfte är att skapa ordning 

och att organisera arbetsplatsen (Liker, 2009). Av samtliga respondenter så var det endast NCC 

som nämnde att de arbetar utifrån denna metod. Svensson sa följande angående 5S: 

 

 ”Är det inte ordning och reda tar det längre tid och blir bökigt då man behöver 
gå runt och leta efter saker samt att saker flyttas runt för de inte har en bestämd 
plats. Så 5S hänger absolut ihop med produktivitet och effektivitet.” 

  

Även Sarhan et al. (2017) menar att 5S kan öka produktiviteten genom att minska tiden för att 

leta efter material och verktyg. Även Höjman från MTA ansåg att om man vill hitta pengar i 

byggbranschen så handlar det om att planera sina projekt och vart man ställer sina grejer för att 

slippa gå extra sträckor. NCC har en tydlig vision om att de ska ha snygga arbetsplatser med 

ordning och reda. Det ska inte vara rörigt och stökigt på arbetsplatsen utan det ska se bra ut 

vilket de även har för avsikt att förmedla till sina underentreprenörer. Angående organiseringen 

och hushållningen på arbetsplatsen nämnde inte AB Oscar Hansson VVS 5S metoden, men de 

upplevde att man på alla byggen strävar efter att det ska vara rent och fint.  

  

NCC arbetar även med Just-in-time leveranser vilket de försöker få deras underleverantörer att 

arbeta med. De vill att underentreprenörerna ska tänka mer på leveransplaneringen. De ansåg 

att Just-in-time sparade mycket tid då de blev flexiblare och slapp dubbelhantering av materialet 

eftersom det inte behöver stå på arbetsplatsen 3 veckor innan det ska användas. Svensson menar 

att många istället tar med sig allt till bygget i början, för att sedan ställa det någonstans där det 

får plats och efterhand flytta runt det många gånger för att det står i vägen under byggets gång. 

Han förespråkar istället att ha en strukturerad plan över vart man ska hushålla sakerna. Vad 

NCC säger om Just-in-time stämmer bra överens med teorin som menar att Just-in-time 

minimerar lagerhållning och dubbelhantering av material samt ökar flexibiliteten (Eriksson, 
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2010.; Liker, 2009). Lyckas företag bli flexiblare och minska sina lager så menar Slack et al. 

(2010) att de även kan öka sin produktivitet. Företag X ansåg däremot att Just-in-time flyttar 

pressen längre bak i leverantörskedjan och anser att det är framförhållningen som är viktig för 

att det ska fungera. Deras data visade att den största delen av avropen görs dagen innan eller 

samma dag. MTA menade att framförhållningen vid inköpen kunde variera och berodde på om 

dem var med och projekterade eller inte. Var dem med vid projekteringen så hade dem mer tid 

att planera vilket dem inte hade vid färdigprojekterade projekt. 

 

En annan metod utifrån Lean i byggbranschen som kan minska resursanvändningen är 

prefabricerade delar. Prefabricerade delar tillverkas utanför anläggningen och kan minska 

materialslöseri (Eriksson, 2010). Företag X ansåg att exakt kapat material kunde minska slöseri 

då byggaren inte behöver köpa in för mycket material för att sedan lägga extra arbete på att 

kapa det till rätt storlek och sedan slänga det som blev över, vilket inte heller är billigt. Även 

MTA tog exemplet med gipsskivor som det var mycket spill på. De menade att man kunde 

minska spillet genom färdigskuret gips som gick att få till en billig peng men då gällde det att 

du håller alla de mått som du har projekterat. AB Oscar Hansson VVS hade uppfattningen att 

färdigskuret var dyrt och såg ingen vinning med det då materialinköpet blev dyrare samt att 

man fick lägga tid på att leta efter den rätta delen ute på arbetsplatsen. 

 
4.2.2.   Processfokus  

 
Företag X menar att de som materialleverantörer har mycket erfarenhet som de kan utnyttja för 

att minimera fel för byggaren. Men då behöver de en hög transparens där de kan vara 

involverade i ett tidigt skede av projekteringen. På MTA hade dem infört pulsmöten på deras 

byggservice. Ett pulsmöte är ett kort möte på ca 10–15 minuter där agendan kunde variera. De 

använder en färdigtryckt tavla där arbetsmiljö, leveranser, planering, feedback och allmän info 

fanns med. De diskuterar sedan inget negativt utan endast vad de kan göra bättre idag än 

gårdagen. Deras uppfattning var att pulsmöten har haft en positiv inverkan och bidragit till en 

bättre stämning och kommunikation. Tanken är att de kanske ska införa det även på större 

projekt. Även NCC använde sig av pulsmöten där de går igenom vad som har fungerat och vad 

som inte har fungerat under veckan och ser vad de kan förbättra till veckan efter. Märker de då 

att någonting tar för lång tid eller någonting är fel, identifierar de vad det är som inte fungerar 

för att sedan ta tag i det. AB Oscar Hansson VVS använde sig utav egenkontroller för att fånga 

upp fel och brister vilket även NCC gjorde. Montören hade då själv ansvar för att kontrollera 
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så att inga fel uppstår samt brukar beställaren av jobbet använda sig av en kontrollant som går 

och tittar. NCC tar även upp en kontrollplan på vad de ska kontrollera, sedan jobbar en 

arbetsledare med det löpande där de kontrollerar de olika delarna. Märker de då någon trend 

om att en väggtyp i ett visst väderstreck alltid har högre fukt eller liknande, då jobbar de med 

det och försöker hitta varför och vad de ska göra åt det. Till detta har de bra hjälp av sin 

projektportal där de samlar alla dokument och arbetsuppgifter. Härifrån får NCC tydlig statistik 

på vad det är som är fel. På samma sätt jobbar de med arbetsmiljö, där de var eller varannan 

vecka gör olika skyddsronder för att se så att allting är säkert på byggarbetsplatsen. På MTA 

arbetade de framförallt under projekteringen för att kontrollera att fel inte ska uppstå. Sen hade 

produktionscheferna på MTA i uppgift att se till så att det fanns rätt förutsättningar på 

arbetsplatsen för att arbetet ska kunna utföras på ett så bra sätt som möjligt. Varje måndag höll 

produktionschefen i ett veckomöte där de går igenom veckans arbete och de anställda har 

möjlighet till att komma med förslag. 

 

Genom ett processfokus så ska företag förebygga och förhindra att fel uppstår (Eriksson, 2010). 

Vid reducering av fel så är Jidoka ett centralt perspektiv som syftar till att visualisera och öka 

transparensen (Liker, 2009; Koskela, 1992). Hög transparens är något som även Företag X 

menar är viktigt för att de ska kunna bidra till att reducera fel på byggarbetsplatsen. NCC och 

MTA var de enda respondenterna som använde sig av pulsmöten och båda hade väldigt positiva 

upplevelser av det. Ett pulsmöte visualiserar veckans arbete och ökar transparensen då flera av 

veckans processer finns med och alla anställda kan se det. Pulsmöten kan ses som ett verktyg 

för att visualisera och öka transparensen i de olika processerna. NCC menar att de kunnat 

identifiera fel för att sedan åtgärda det genom att arbeta med pulsmöten. Att fel förhindras och 

att arbetsmoment inte behöver göras om menar Slack et al. (2010) leder till en ökad 

produktivitet. 

 

Två av de tre företagen som arbetar ute på byggarbetsplatsen nämnde att de arbetade med 

egenkontroller. Egenkontroller är en arbetsmetod inom Lean som syftar till att minimera fel. 

Det innebär att varje individ har ett ansvar för sitt eget arbete och kontrollerar det så att fel kan 

upptäckas och förhindras (Eriksson, 2010). Både NCC och AB Oscar Hansson VVS som 

använde sig av egenkontroller var positiva till detta arbetssätt. Enligt Shinde och Hedaoo (2017) 

är det viktigt med kontroll eftersom en låg kontroll leder till att produktiviteten sjunker. NCC 

nämnde även att de arbetade för att förhindra fel i arbetsmiljön för att förhindra skador genom 

en säker byggarbetsplats. Enligt Josephsson och Saukkoriipi (2005) är hälsa och säkerhet en 
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kategori av slöseri som finns på ett byggprojekt. Denna kategori innehåller kostnader som 

uppkommer på grund av skador och även kostnader för rehabilitering. Ingen av respondenterna 

nämnde att de arbetar med Last-planner-system men det går att identifiera likheter mellan det 

och hur NCC och MTA arbetade. Vid användning av Last-planner-system ska arbetsledaren 

förbereda veckans arbete samt planera och kontrollera arbetsflödet. Det är ett sätt att öka 

engagemanget hos arbetslagen genom en ömsesidig planering (Eriksson, 2010) och ska hjälpa 

till att skapa ett bra arbetsflöde som hanterar variabiliteten i ett projekt (Sarhan et al., 2017). 

Hos både NCC och MTA hade arbetsledaren eller produktionschefen i uppgift att planera 

veckans arbete, kontroller och se till så att det fanns rätt förutsättningar. Genom pulsmöten och 

måndagsmöten skapade de även en planering som blev mer ömsesidig. 

 

4.2.3.   Slutkundsfokus  
 
AB Oscar Hansson VVS ansåg även att bedömningsfaktorerna i budgivningsskedet varierade 

beroende på upphandling. Vid en totalentreprenad så upplevde de inte att priset hade lika stort 

fokus. Då behövde de själva komma med lösningar och projektera vilket gjorde att fokus 

hamnade mer på kvalitet, erfarenhet och tidigare samarbete. Vid färdig handling så handlade 

det endast om priset. För Företag X var det ofta pris som var avgörande. De behövde bevisa att 

de är värda ett högre pris men deras målsättning är att få vara långsiktiga partners. De skulle 

göra så fokus istället hamnar på lösning istället för pris vilket ofta är fallet idag. Vid 

anbudsinbjudan av underentreprenörer så bjöd MTA främst in entreprenörer som de arbetat 

med tidigare. När de sedan väljer vilken entreprenör de ska använda så finns det lite olika 

faktorer. Den första är magkänsla, vilken entreprenör de anser passar för projektet. Tar de in 

offerter så är det främst pris, kvalité och leverans som avgör. Vid inköp av material så använde 

de sig av leverantörer de samarbetat med tidigare. PÅ NCC valde deras inköpsorgan ut 

entreprenörer de vill arbeta med, vanligtvis fyra stycken som får komma med pris. De 

utvärderar sedan de olika alternativen tillsammans med arbetsledaren. Utvärderingen bygger 

framförallt på tidigare arbeten och vad som fungerat tidigare. De väljer hellre ett lite dyrare 

alternativ om de motsvarar NCCs förväntningar på säkerhet och tidsplan. 

 

Respondenternas upplevelser kring när de blev involverade i projekten och den samverkande 

konstruktionen visade sig att skiljas åt. NCC och MTA ansåg att de involverade 

underentreprenörerna och leverantörerna tidigt och tillsammans kunde projektera och ha en 

samverkande konstruktion medan Företag X som är en leverantör av material istället upplevde 
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att de oftast kommer in i ett sent skede. AB Oscar Hansson VVS som är en underentreprenör 

menade att det kunde variera väldigt mycket beroende på vilken typ av arbete det gällde. Enligt 

Eriksson (2010) är det viktigt att de tillfälliga entreprenörerna ska involveras i ett tidigt skede. 

Det gör att aktörerna blir mer medvetna om slutkundens behov vilket behövs för att kunna 

maximera produktens värde (Eriksson, 2010). För att skapa ett tydligt slutkundsfokus bör 

budgivningsskedet för entreprenörerna inte förlita sig på en konkurrenskraftig budgivning då 

ett starkt fokus kommer läggas på anbudspriset. Fokus bör istället vara på kompetenta 

entreprenörer som kan tillgodose och förstå slutkundens behov (Eriksson, 2010). Även här 

skiljer sig respondenternas upplevelser åt. För både MTA och NCC så var det mjuka parametrar 

i form av erfarenhet och kompetens som var avgörande. Dessa parametrar ansåg även Företag 

X var viktiga men upplevde att priset var det som var mest avgörande. För AB Oscar Hansson 

VVS så varierade det däremot beroende på vilken typ av upphandling det gällde. 

 

4.2.4.   Ständiga  förbättringar  
 

Något som företag X värdesatte med byggarna var långsiktighet. De menade att en god relation 

är viktigare än att bara få sälja eftersom relationen kan leda till att de får vara med på nästa 

projekt också, och projektet efter det. De är medvetna om att första gången som de arbetar med 

någon kan vara komplext och det kan uppstå problem med kommunikationen. Sedan blir 

parterna mer medvetna om varandras förutsättningar och samarbetet blir bättre. Även MTA 

arbetar med långa samarbeten, framförallt på de stora projekten. Svensson berättade att NCC 

utför de olika mätningar genom att de har en kalkylplan och en budget att förhålla sig till och 

mäter sedan det verkliga utfallet i slutet av projektet. Resultatet följs sedan upp och de tar med 

sig vad de kan förbättra till nästa projekt. MTA utförde endast en typ av mätning vilken kan 

liknas med NCCs, de följde upp en kalkyl för kostnader med de verkliga kostnaderna efter 

projekten.  

 

Det vanligaste arbetet med förbättringsarbete bestod av olika möten i form av pulsmöten, 

veckomöten och samverkansmöten för respondenterna. MTA har nyligen infört pulsmöten som 

är ett kort möte där agendan varierar, pulsmöten har haft en positiv inverkan och bidragit till en 

bättre stämning enligt Höjman då de endast diskuterar vad som kan göras bättre. NCC arbetar 

också med pulsmöten där de följer upp veckans händelser. De får fram tydlig information samt 

vad som fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra som de kan förbättra i det dagliga 

arbetet. Även AB Oscar Hansson VVS har olika möten där montörer och arbetsledningen 
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diskuterar igenom vad som fungerat bra och vad de kan ta med sig till nästa projekt. Brunkstedt 

menar att de alltid försöker lära sig av sina misstag. 

 

Både NCC och MTA erbjuder de anställda flera olika utbildningar och uppger att de är måna 

om personalen. NCC jobbar mycket med internutbildningar av personalen, där de har ett visst 

antal som alla måste göra. Det är olika kurser som de ska gå varje år eller var tredje eller femte 

år. MTA hade ett annat upplägg där de anställda fick ta kontakt med deras utbildningsansvarige 

för att gå en utbildning som passade deras arbetsbeskrivning. Samtliga yrkesarbetare hade 

nyligen genomgått en ledarskapsutbildning för att skapa större förståelse på arbetsplatsen. På 

AB Oscar Hansson VVS har personalen oftast den utbildning som krävs för arbetet innan de 

börjar hos företaget. Ändå erbjuder de olika utbildningar som svetsning, säkert vatten, liftkort 

och heta arbeten. Utöver utbildning av personalen stack MTA ut från de andra företagen då 

Höjman uttryckte tydligt att företaget satsade mycket på personalen. MTA bildades en gång 

med tanken att grundarna själva skulle vilja arbeta på företaget. Personalen premieras på flera 

olika sätt, bland annat genom gemensam bonus av årets vinst, fria arbetskläder, personalresor, 

gymkort och företagsfester. Respondenten tror att det är en stor del i att öka produktiviteten, att 

värna om personalen så att de trivs och gör det lilla extra. 

  

Att arbeta med långa kontrakt är en del i det ständiga förbättringsarbetet eftersom det överför 

kunskap och erfarenhet mellan aktörer, vilket i sin tur underlättar projekt (Eriksson, 2010). 

Detta är något som både MTA och Företag X nämnde att de arbetade med. En annan viktig del 

i att lyckas med sitt ständiga förbättringsarbete är olika mätningsmetoder (Koskela, 1992.; 

Eriksson, 2010). Att utföra mätningar och uppföljningar är även viktigt för att lyckas med 

produktivitetsförbättringar (Bergman & Klefsjö, 2001). För att se om förbättringsarbetet är 

lyckat behövs det alltså att mätning och uppföljning görs. Trots detta är det bara en av 

respondenterna som utför mätningar i projekten. En annan uppgav att de utförde en mätning 

men som inte var direkt kopplad till produktiviteten. Enligt Eriksson (2010) är det viktigt med 

utbildningar och förslag från anställda för att uppnå ständiga förbättringar. Detta kan kopplas 

till Shinde och Hedaoos (2017) mening om att egenskaperna i form av kompetens, utbildning 

och erfarenhet hos de anställda har direkt påverkan på produktiviteten. Både NCC och MTA 

arbetade aktivt med att utbilda sin personal genom olika intern- och externutbildningar. Även 

AB Oscar Hansson VVS erbjöd utbildning trots att medarbetarna oftast hade den kompetens 

som krävdes för arbetsuppgifterna. Detta visar på att företagen försöker öka personalens 

kompetens och erfarenhet. Att MTA premierar sin personal så pass mycket kan enligt Shinde 
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och Hedaoo (2017) öka produktiviteten då de menar att de anställda och deras hälsa är viktigt i 

sammanhanget. Eriksson (2010) menar att företag borde uppmuntra personalen att komma med 

olika förslag och idéer om förbättringar och lösningar eftersom yrkesarbetares deltagande i 

branschen anses låg jämfört med andra branscher. Detta stämde inte överens med de intervjuade 

företagen där alla byggföretagen som var med ute på byggarbetsplatsen medgav att deras 

personal alltid fick komma med förbättringsförslag, framförallt ute på det aktuella projektet. 

Oftast var det genom olika samverkansgrupper och under de olika mötena som de anställda 

kunde komma med förbättringsförslag. 

  
4.2.5.   Samverkan  mellan  aktörer  

 
För att förbättra samarbetet mellan underentreprenörer så bjuder MTA in underentreprenörer i 

ett tidigt skede i projekteringen. De bjuder även in entreprenörerna till deras arbetsbodar där de 

får äta lunch och har tillgång till både kaffe och frukt. Höjman menar även att MTA arbetar 

med partnering i vissa fall och nämner även att de då försöker hitta något sätt att fördela vinst 

och förlust på mellan parterna vilket kan öka engagemanget till de gemensamma målen. Även 

på NCC förklarar Svensson att de använder sig av partnering och förespråkar ett ökat 

användande av detta arbetssättet. Svensson förklarar vidare att NCC genom partnering arbetar 

mer tillsammans med entreprenörer och leverantörer vilket leder till att alla jobbar på samma 

sätt och ökar engagemanget hos de olika aktörerna. Brunkstedt berättade att AB Oscar Hansson 

VVS jobbade med ett byggföretag som stack ut ur mängden genom att de använde sig av ett 

möte innan byggstart där alla arbetsledare, de som projekterat och ledande montörer för 

snickare, el och vvs medverkade. Tillsammans gick de igenom ritningar för att identifiera och 

undvika krockar. Här upplevde AB Oscar Hansson VVS som underentreprenör en skillnad på 

hur de olika byggentreprenörerna arbetade i startskedet av ett projekt. Brunkstedt nämner vidare 

att AB Oscar Hansson VVS har viss erfarenhet av att arbeta med partnering men det vanligaste 

är att de inte gör det. Han lyfte fram både för- och nackdelar med det då han ansåg att det var 

mycket jobb med partnering och att det bland annat krävde ekonomiska redovisningar varje 

månad vilket är tidskrävande samt att det uppstår problem med ackordslöner för yrkesarbetarna. 

Brunkstedt ansåg att om de hade en fast peng som aktörerna delade på så tjänade inte AB Oscar 

Hansson VVS på att arbeta fortare. Samtidigt såg han fördelar med det och menar att det är ett 

bra alternativ för kunden sett till slutprodukten då de har ett fast pris. Svensson menar att NCC 

till viss del delade på vinst- och förlust. De har i sina partneringprojekt en gemensam budget 

med vinst och så vidare. Översteg projektet budget så delade aktörerna på förlusten generellt. 
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Detta kunde även diskuteras fram beroende på orsak till att budgeten inte höll. Företag X arbetar 

ingenting med partnering, skälet till det är att de endast jobbar mot byggaren och inte mot 

underleverantörer. Istället försöker de samverka med byggentreprenören på andra sätt och 

utveckla långa samarbeten. Företag X hade en konstruktionsavdelning där de ansåg att de 

besitter väldigt nischad kunskap som kan skapa mervärde. De är då i behov av en mer 

samverkande konstruktion där de kan ta del av projektet i ett tidigt skede. Deras målsättning är 

att vara en långsiktig partner snarare än en leverantör, men det är inte alla som är mogna för det 

anser han, då det är oftast mer fokus på pris än lösning.  

 

Partnering är ett samarbete mellan aktörer med syfte att underlätta integrationen och arbetet i 

ett byggprojekt (Eriksson, 2010). Tre av fyra respondenter använder sig av eller har erfarenhet 

av partnering. Genom partnering samlas samtliga medverkande parter i ett tidigt skede vilket 

underlättar arbetet och integrationen i ett byggprojekt. Det möjliggör även att alla parter arbetar 

och bidrar mot ett gemensamt mål (Eriksson, 2010). Till skillnad från NCC som endast var 

positiv till partnering ser respondenten från AB Oscar Hansson VVS även några nackdelar med 

arbetssättet. Framförallt ur ett ekonomiskt perspektiv sett till ackordslöner men även då det 

kräver extra arbete i form av ekonomisk redovisning. Enligt Eriksson (2010) är det viktigt att 

alla aktörer drar nytta av den förbättrade prestandan vid partnering vilket inte verkar ha varit 

fallet för AB Oscar Hansson VVS. Detta utmärker sig genom att även NCC arbetade med 

ackord, som enbart såg fördelar med partnering. Samtidigt tycker AB Oscar Hansson VVS att 

slutkunden har nytta av partneringsamarbete. Att MTA bjöd in underentreprenörer i deras 

arbetsbodar där de har tillgång till frukt och kaffe för att öka samarbetet är något Eriksson 

(2010) menar är viktig för att skapa en god kommunikation och integration. Samarbetsverktyg 

som används vid partnering menar Eriksson (2010) kan bestå av gemensamma projektkontor 

vilket MTA använde sig av och upplevde att entreprenörerna uppskattade. Samarbetsverktyg 

kan även bestå av teambuilding (Eriksson, 2010) vilket AB Oscar Hansson VVS hade goda 

erfarenheter av. Det var startmötet som de ansåg var väldigt givande och stack ut från resterande 

företag de arbetat med. 

 
4.2.6.   Systemperspektiv  

 
Centralt vid ett systemperspektiv är samverkande upphandlingar och breda 

tillämpningsområden på kontrakt. För att skapa samverkande upphandlingar uppgav samtliga 

respondenter att de använder sig av koordinerade inköp eller att de försöker att använda sig av 
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det. Höjman erkänner att de på MTA hade velat arbeta mer med det i sina inköp men att det 

brister lite i att de olika projekten oftast är i olika faser vilket försvårar samverkan. Vidare 

berättade Höjman att inköpsprocessen skiljer en del från projekt till projekt eftersom de har 

olika tid på sig att planera innan varje arbete. NCC och AB Oscar Hansson VVS försöker 

komplettera sina inköp genom god framförhållning till olika projekt. AB Oscar Hansson VVS 

sköter beställningarna via internet där de ser både lagerstatus och leveranstid, vilket de finner 

väldigt smidigt och förenklar inköpsprocessen för dem. Deras leverantörer består främst av 

järnvaruhandel. Företag X menar att järnvaruhandeln har kommit mycket längre än vad 

byggvaruhandeln har gjort i detta skede. De har ingen hemsida där byggarna kan beställa 

material utan deras beställningar görs till största del över telefon. De har då 15–20 tusen artiklar 

och respondenten menar att det då lätt kan bli fel. Företag X menar att de som verkar som en 

materialleverantör kan skapa mervärde i inköpsskedet för byggentreprenörerna genom 

välplanerade leveranser. Då Företag X även arbetar med logistik kan de köra med fulla lastbilar 

från deras leverantörer till sina lager för att sedan lasta om och leverera fulla lastbilar ut till 

kunder. Då krävs att företag X har rätt information och att de blir informerade med god 

framförhållning.  

 

För att optimera och förenkla processer så säger Svensson att NCC kollar på föregående projekt, 

vad det är som har fungerat eller som inte har fungerat. Som Svensson uttryckte sig: 

 

”Eftersom vi är ett av Sveriges största byggföretag, så ska vi inte behöva uppfinna 
hjulet varje gång” 

 

De drar nytta av att de är ett stort företag och kollar på liknande projekt på andra orter, eftersom 

bostadsbyggande är väldigt likt oavsett vart man bygger det. Detta kollar de genom deras portal 

där de sedan granskar nyckelfaktorer och försöker göra dem bättre till det kommande projektet. 

Olika portaler och tekniska lösningar är något som även MTA uppskattar och använder sig av. 

De hade nyligen testat att använda surfplattor ute på arbetsplatsen. Det hade uppskattats av 

arbetsledarna då ritningarna alltid var uppdaterade samt att de kunde gå runt på arbetsplatsen 

och visa yrkesarbetarna ritningarna. Även AB Oscar Hansson VVS hade arbetat i olika typer 

av portaler där all information fanns tillgänglig. Något de uppskattade var 3D ritningar där de 

kunde gå in i huset och se plushöjder på rör och liknande vilket underlättade mycket.  

 



 34 

Systemperspektivet ska leda till högre effektivitet och ett mer tillförlitligt arbete. En viktig 

aspekt är då att göra koordinerade inköp (Eriksson, 2010). Likt Erikssons (2010) mening går 

det utläsa av de intervjuade byggföretagen att koordinerade inköp är något som är gynnsamt för 

företaget. Detta eftersom alla intervjuade företag använder det mer eller mindre. Men de 

uppfattade vissa svårigheter med det. Anledningen till att det inte alltid gjorde det berodde 

enligt MTA mycket på grund av att projekten är i olika skeden och behöver inte samma material 

samtidigt. Inköpsprocessen såg också annorlunda ut företagen emellan. Oscar Hansson AB 

ansåg att deras beställningar via en hemsida var väldigt smidigt och enkelt, motsatsen till vad 

Företag X ansåg om deras ordersystem som var via telefon eller mail och ofta skapade fel i 

beställningar. Att förenkla olika processer i bygget är viktigt enligt både Eriksson (2010) och 

Koskela (1992). Ingen av byggentreprenörerna nämnde dock några större problem med 

inköpsprocessen men det gjorde Företag X som arbetade med det dagligen. Portaler och 

tekniska lösningar som både NCC, MTA och AB Oscar Hansson VVS använde sig av olika 

grad kan ses som ett samordningsverktyg vilket enligt Sarhan et al. (2017) är ett sätt att 

standardisera arbete och involvera entreprenörer att utföra processer på ett specifikt sätt. Även 

Företag X uppskattade att kunna ta del av information i olika typer av portaler vilket 

underlättade deras arbete. 

 

4.2.7.   Sammanfattning  analys  
 
Vår empiriska data tyder på flera likheter och olikheter i hur svenska byggföretag arbetar med 

samt resonerar kring Lean. Ingen utav dem intervjuade företagen arbetar uttalat med Lean men 

använde sig av arbetsmetoder från Lean och delar av deras arbete kan kopplas till Lean-tänket. 

Respondenternas kunskap om Lean i byggbranschen varierade men samtliga kände igen Lean 

och menade att de visste på ett ungefär vad det innebar. Lean är ett stort begrepp som kan vara 

svårt att förstå och respondenten från Företag X sa följande om Lean som arbetssätt:  

 

”Alltså Lean är ett svårt och flummigt begrepp, ber du tio personer definiera det 
så får du tio olika svar” 

 

Den uppfattningen har även Modig och Åhlström (2014) som menar att det finns mycket 

litteratur som beskriver vad det är och vad det inte är vilket gör det väldigt svårdefinierat. Men 

för att lyckas med sitt Lean-arbete så krävs det en helhetssyn (Liker, 2009). Utifrån vår 

empiriska insamling saknas denna helhetssyn men det går att identifiera vissa arbetsmetoder 

som Just-in-time och 5S. Enligt Liker (2009) är det viktigt att helhetssynen och tankesättet kring 
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Lean genomsyrar hela verksamheten. Eftersom begreppet är så pass svårdefinierat får vi 

uppfattningen av att det därför kan bli svårt att implementera Lean fullt ut och få alla att förstå 

det. Svensson på NCC sa följande: 

 

”Vi hade kunnat bli effektivare genom att få alla att förstå och se hur det hänger 
ihop. Det kan vara svårt att få med yrkesarbetarna att se kopplingen mellan 
planeringen, ordning och reda och hur det leder till ett effektivare byggande” 

 

Eriksson (2010) menar att utbildning av personal är en viktig del för att lyckas med Lean inom 

byggbranschen. Även Shinde och Hedaoo (2017) anser att företag bör fokusera på anställdas 

kunskap och erfarenheter då det kan minska byggtider och leda till högre produktivitet. 

Samtliga respondenter hade en positiv bild av Lean och ansåg att det kan förbättra 

byggbranschen och leda till produktivitetsökningar. På NCC använde de sig av 5S vilket de 

ansåg förbättrade produktiviteten då de inte behövde lägga tid på att leta efter saker och menade 

att Lean: 

 

”Absolut hänger djupt ihop med produktiviteten och effektiviteten” 
 

 Det anser även Sarhan et al. (2017) som menar att 5S kan minska tiden för att leta efter material, 

utrustning och verktyg vilket har visat sig öka produktiviteten. Även Höjman på MTA som idag 

inte arbetade med Lean så mycket men visste vad det innebar menade att:  

 

”Jag tror stenhårt på Lean i byggbranschen, att det är en bra framtid för att 
slippa slöseri med spill och tid” 

  

Även om samtliga respondenter hade en positiv inställning till Lean ansåg de också att 

branschen möjligen inte var riktigt redo för det än. Företag X erbjöd en tjänst som syftade till 

att öka samarbetet och önskade att få ta del av projekten i en tidig fas där de ansåg att de hade 

en nischad kunskap. Att underentreprenörer och leverantörer får ta del av projekten i en tidig 

fas är en viktig del av ständiga förbättringar (Eriksson, 2010). Dock upplevde Företag X att 

byggbranschen inte var riktig mottaglig för tjänsten de erbjöd ännu. MTA resonerade liknande 

och menar att byggbranschen var ganska fyrkantig och att man arbetat likadant under en väldigt 

lång tid. Även NCC styrker denna bild av byggbranschen och menade att det finns ett det finns 

ett visst motstånd till förnyelse inom byggbranschen då man ofta gör vad som fungerat tidigare. 

Men både MTA och Företag X ansåg att framtiden såg ljus ut för Lean. Höjman menade att det 

kommer bli lättare när de äldre platscheferna börjar gå i pension och de yngre kommer in som 
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nog har lättare att ta till sig nya arbetsmetoder. Företag X menade att när de yngre kommer in  

kommer det per automatik tvingas till att ta högre ansvar och göra satsningar och därigenom 

Lean. 
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5.  Slutsats  
 
I detta kapitel kommer vårt syfte och våra frågeställningar att besvaras utifrån en reflektion 
av den teoretiska referensramen i relation till kapitlet Empiri och Analys. Kapitlet avslutas 
med förslag till vidare forskning. 
 
 
Utifrån vår studie kan Lean användas för att öka produktiviteten i byggbranschen. Den mest 

centrala aspekten är kopplad till reducering av slöseri. Samtliga respondenter upplevde att det 

var mycket slöseri i branschen och att det framförallt bestod av resursanvändning i form av 

material och timmar. Att reducera slöseri är en av dem mest centrala delarna av Lean och 

respondenterna ansåg att Lean kunde bidra till att minimera slöseri.  

 

Vi ser framförallt två aspekter ur Lean som respondenterna använde för att minska slöseri, 

vilket kan leda till produktivitetsförbättringar. Dessa var Just-in-time och 5S. NCC använde sig 

av Just-in-time för att slippa ha material stående på byggarbetsplatsen när det inte används 

vilket gjorde arbetsplatsen mer organiserad. De behövde då inte lägga ner tid på att flytta runt 

material mer än det behövdes. Företag X som arbetade med att leverera material ansåg dock att 

byggarna hade för dålig framförhållning med deras leveransplaner vilket gjorde att pressen på 

att leverera i tid flyttades bakåt till dem och fabrikerna istället. För att Just-in-time ska fungera 

för hela leverantörskedjan krävs därför en bra planering och framförhållning. Det ansåg även 

MTA som menade att det fanns mycket pengar att spara genom bra framförhållning i leveranser 

samt ordning och reda på arbetsplatsen. För att organisera arbetsplatserna var det endast NCC 

som arbetade med 5S. Deras uppfattning var att 5S absolut hängde ihop med produktivitet då 

de inte behövde lägga tid på att leta efter verktyg och material eftersom allt har sin plats. MTA 

resonerade att genom mer organiserade arbetsplatser där dem inte behöver lägga tid på att leta 

efter material och verktyg, kunde leda till minskade kostnader. 

 

Utifrån Lean så är det viktigt med vilka bedömningsfaktorer som används i budgivningsskedet 

för underentreprenörer och leverantörer samt när dessa blir involverade i projektet. Här fann vi 

skillnader i utsagorna från byggentreprenörerna och underentreprenörerna/leverantörerna. NCC 

och MTA ansåg att mjuka parametrar i form av tidigare erfarenhet och kompetens var det mest 

centrala. MTA menade att om underentreprenörerna/leverantörerna inte kan prestera så spelar 

priset ingen roll, då blir det dyrare i slutändan ändå. NCC var beredda att betala mer för någon 

de visste kunde uppnå deras förväntningar. Båda menade också att underentreprenörerna fick 

vara med i ett tidigt skede av projektet. Företag X och AB Oscar Hansson VVS som båda är på 
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andra sidan kunde ge en lite bredare bild av byggbranschen då de arbetar med flera 

byggentreprenörer. Deras upplevelser var lite annorlunda. Företag X ansåg att priset var det 

mest centrala och upplevde att det oftast var fokus på pris istället för lösning. De fick också 

komma in i ett sent skede av projekten och anpassa sig. För AB Oscar Hansson VVS varierade 

det dock beroende på vilken typ av upphandling det gällde. Vid totalentreprenader där de var 

med i ett tidigt skede så var fokus på kvalité istället för pris.  

 

För att öka samverkan mellan aktörer är en central del att arbeta med partnering. Både NCC 

och MTA arbetade med det och var väldigt positiva till det och ansåg att det skapade ett bättre 

samarbete. AB Oscar Hansson VVS var däremot inte lika positiva. De ansåg att det ledde till 

extra arbete för dem samt att deras yrkesarbetare inte gillade det på grund av de då inte kunde 

arbeta med ackord. De tjänade inget extra på att utföra arbetet snabbare. Vid partnering är det 

viktigt att alla aktörer drar nytta av den förbättrade prestationen. Precis som teorin säger så tror 

vi att en rättvis fördelning av vinst därför är av stor vikt för ett fungerande partneringsamarbete 

mellan samtliga aktörer.  

 

Trots den starka teoretiska grunden för vikten av resultatindikationer i form av olika mätningar 

för att förbättra produktiviteten så var det endast en respondent som utförde mätningar som kan 

kopplas till produktiviteten. Vanligare var det att följa upp projekten genom olika möten för att 

se vad de kunde förbättra. En annan viktig del i det ständiga förbättringsarbetet är att utbilda 

personalen. Både NCC och MTA erbjöd flera utbildningar till deras anställda och även AB 

Oscar Hansson VVS som menade att nyanställda ofta har den utbildning som krävs för jobbet, 

hade likväl utbildning att erbjuda deras personal. Detta tyder på att företagen är måna om 

personalen och vill öka kompetensen i företaget. Att vara mån om personalen genom 

utbildningar och liknande var MTA:s metod för att öka produktiviteten.  

 

Hur de olika respondenterna använde sig av och resonerade kring Lean varierade. Samtliga 

respondenter kände till det men hade olika kunskap kring det. En av respondenterna var inte 

särskilt insatt och uttalade sig därför inte om hur Lean kunde påverka produktiviteten. Även om 

respondenten inte var så insatt och sa att de inte direkt arbetar med Lean så gick det att 

identifiera vissa arbetsmoment som kan kopplas till Lean. De tre övriga respondenterna var mer 

insatta i Lean och hade mer kunskap om det men arbetade bara med vissa delar av det. Då 

urvalet i studien var begränsat så går det inte generalisera för hela branschen, men uppfattningen 

vi fick var att det krävs mer kunskap och utbildning om Lean för de anställda för att det ska 
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kunna implementeras. Trots att ingen av respondenterna arbetar uttalat med Lean utan endast 

med några metoder från Lean, var deras inställning och upplevelser att arbeta med det väldigt 

positiva. Att de var positiva till Lean visade sig främst i MTA och Företag X:s väldigt positiva 

inställning till arbetssättet samt NCC:s nuvarande arbetssätt som redan var Lean-inspirerat till 

stor del. 

 

5.1.  Vidare  forskning  
 
För att få en klarare bild av hur Lean kan öka produktiviteten i svenska byggföretag, skulle ett 

förslag till vidare forskning vara att undersöka ett byggföretag som har implementerat Lean 

fullt ut och se skillnader på produktivitet före och efter samt hur de upplever Lean-arbetet. På 

det viset skulle man se mer tydligt hur produktiviteten verkligen påverkas genom att arbeta med 

Lean. I denna studie har vi fokuserat på att undersöka hur företag inom byggbranschen använder 

sig av Lean samt resonerar kring Lean och huruvida produktiviteten kan ökas genom 

arbetssättet. Något som vi uppfattade under intervjuerna var olika typer av 

kommunikationsbrister som finns i branschen. Vi hade därför funnit det intressant att undersöka 

hur olika typer av digitala lösningar kan underlätta kommunikationen och hur det i sin tur kan 

påverka effektivitet på olika byggprojekt.  

 

Ytterligare förslag till vidare forskning som har uppkommit under studiens gång är att 

undersöka hur produktiviteten kan ökas generellt i branschen. Då vår studie har undersökt 

produktiviteten med ”Lean-glasögon” vore det intrtessant att undersöka vad det finns för fler 

metoder eller arbetssätt för att öka produktiviteten inom branschen.  
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7.    Bilagor  
 
 

7.1.  Intervjuguide.  
 

1.     Hur arbetar ni för att öka er produktivitet? 

2.     Utför ni mätningar av produktivitet? 

3.     Hur arbetar ni för att identifiera slöseri eller icke värdeskapande aktiviteter? 

4.     Vilka är de vanligaste förekommande typerna av slöseri? 

5.     Hur arbetar ni för att reducera detta slöseri och att förhindra att det uppstår i framtiden? 

6.     Hur kontrollerar ni att fel inte uppstår på arbetsplatsen och hur förebygger ni att det uppstår 

igen? 

7.     Har ni alltid identifierad slutkunden och dess behov i alla processer? 

8.     Arbetar ni för att vara flexibla om slutkundens behov ändras? 

9.     Är eventuella tillfälliga entreprenörer medvetna om slutkundens behov? 

10. Hur arbetar ni med att öka samarbetet och engagemanget med entreprenörer? 

11. Brukar ni arbeta med långa kontrakt med entreprenörer genom flera projekt? 

12. Hur ser anbudsskedet ut när ni ska ta in entreprenörer? 

13. Vilka faktorer bedömer ni när ni väljer entreprenörer? 

14. Hur arbetar ni med att ständigt förbättras? 

15. Hur ser er inköpsprocess ut?  

16. Får de anställda möjlighet att bidra med förslag? 

17. Utbildar ni er personal? 

18. Hur arbetar ni för att hålla arbetsplatsen ren och väl organiserad? 

19. Hur arbetar ni med leveranser? 

20. Hur mycket använder ni er av prefab? 

21. Känner ni till och arbetar ni med Lean? 

22. Varför arbetar ni med lean? Varför inte? 

23. Hur ser ni på lean som ett arbetssätt för att öka produktiviteten? 
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7.2.   Operationaliseringsschema  

  
Teori Begrepp intervjufråga 

Lean Reducering  av  slöseri 3,  4,  5,  18,  19,  20 

Lean Processfokus 6,   

Lean Slutkundsfokus 7,  8,  9,  12,  13 

Lean Ständiga  förbättringar 
   

11,  14,  16,  17 

Lean Samverkan  mellan  aktörer 10,   

Lean Systemperspektiv 
   

12,  15,  20 

Produktivitet Produktivitetsmätningar 2, 

Produktivitet 
   

Produktivitetsförbättring 1,  23 
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