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Sammanfattning 
Kostnaden för nyproduktion av hus i Sverige har ökat markant under de senaste åren. 
Byggföretag har svårt att hålla både projektens löptid och kostnader nere, vilket resulterat i ett 
ökat marknadspris och ett växande missnöje bland slutkunder. De ökade kostnaderna beror 
enligt forskning på vanligt förekommande slöseri i form av såväl material som arbetskraft. I 
försöken att eliminera slöseri har många företag anpassat sin verksamhet efter Lean Thinking, 
ett system som härstammar från den japanska bilindustrin, bestående av verktyg och metoder 
med huvudsyfte att identifiera och eliminera slöseri. Ur detta har även nya former av 
byggnation fångat marknadens intresse. Industrialiserat byggande är en metod som förflyttat 
stora delar av verksamheten från byggarbetsplats till prefabricering i fabrik och på så sätt 
eliminerat många av de slöseri och riskmoment som förknippas med det traditionella synsättet 
på byggnation. Studien lägger fokus på hur arbete med Lean Thinking och prefabricerat 
byggande kan avhjälpa de kostnadsproblem som branschen ställs inför på dagens marknad. 
Genom en fallstudie har vi beretts möjlighet att på nära håll studera för- respektive nackdelar 
med ett prefabricerat byggande, samt fått möjlighet att studera en organisation där 
verksamheten utgår från Lean Thinking. Studien visar att det genom Lean Thinking och 
prefabricerat byggande går att minimera vanligt förekommande slöseri inom byggbranschen. 
Utförandetiden för prefabricerat byggande är också mycket kortare än vid traditionellt 
byggande och på så vis hålls kostnaderna nere. Genom att ytterliga utveckla prefabricerat 
byggande enligt Lean Thinking skulle det vara möjligt att i större utsträckning minimera 
slöseri och möjliggöra ett ännu smartare byggande. 
 
 
Abstract 
The costs of house construction in Sweden have increased conspicuously over the last years. 
Construction companies have a hard time maintaining low project lead-times as well as 
keeping costs within the financial plan, which in turn has affected market price and created a 
growing discontent amongst buyers. Research indicates that the increased production costs are 
in many ways caused by the large amount of waste, in form of materials and labor, which is 
common within today’s construction projects. Efforts to eliminate waste has led many 
companies to adapt Lean Thinking, a system with roots in Japanese car manufacturing 
industry, containing tools and methods designed to identify and eliminate all kinds of waste. 
From all this, new ways of construction has been introduced on to todays market. 
Industrialized housing is a relatively new concept, which has eliminated a lot of waste and 
risks by moving construction away from an on-site project into prefabrication within factories. 
This study focuses on how Lean Thinking adaptation and industrialized construction can help 
lowering construction costs. A case study has given us the opportunity to follow an 
industrialized construction project up close, as well as the opportunity to study an 
organization that has implemented Lean Thinking. The study shows that it is possible to 
reduce common waste within construction industry through Lean Thinking and industrialized 
housing. The project lead-time for industrialized housing is also much shorter compared to 
traditional construction methods and therefore the costs are kept low. By continuing to evolve 
industrialized housing through Lean Thinking it would be possible to further reduce waste and 
consequently enabling an even smarter way of construction. 
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Förord 
 
Vi vill först och främst tacka vår handledare Gunnar Wramsby för hans samarbete och goda 
råd vid genomförandet av vårt arbete. Vi riktar även ett tack till alla våra respondenter. Utan 
er hade denna studie inte varit möjlig. Vi vill också rikta ett stort tack till alla andra som på 
något sätt varit bidragande till att höja kvaliteten på denna uppsats. 
 
Halmstad, Maj 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Joakim Nielsen  Johan Ekström  Jonas Petri 
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1. Inledning 
Följande kapitel inleds med en beskrivning av studiens bakgrund samt en konkretisering av de 
för studien valda frågeställningarna. Därefter klarläggs studiens syfte samt hur detta 
avgränsats. 
 
1.1 Bakgrund  
Under tidigt 1900-tal stod den amerikanska industrin inför utmaningen att öka 
produktionstakten inom tillverkningsindustrin. Utmaningen antogs genom att införa 
standardiserade processer (Sandkull & Johansson, 1996). Denna standardisering omnämns 
vanligen idag som Taylorismen. Taylorismen ansågs länge vara ett framgångsrikt koncept 
som bland annat brukades av Henry Ford vid massproduktionen av den legendariska T-
Forden. Efter andra världskriget gjorde Taiichi Ohno, produktionschef vid Toyota Motor 
Company, försök att applicera Taylorismen i den Japanska tillverkningsindustrin, varpå han 
fann brister i systemet. Detta resulterade 30 år senare i Toyota Production Systems (TPS) och 
sedermera Lean Production (Dennis, 2002).  
 
Lean Production utformades huvudsakligen för att eliminera all form av slöseri och på så sätt 
öka kvaliteten på den tillverkade produkten. Slöseri syftar till aktiviteter som kräver resurser 
men som inte skapar något slutvärde för kunden. Lean Production ”innebär att göra mer med 
mindre /.../ samtidigt ge slutkunden det de vill ha” (Dennis, 2002, s.13). Idag arbetar flertalet 
branscher med Lean Production för att öka sin ekonomiska förtjänst genom att minska sina 
kostnader. 
 
En bransch som dock hamnat på efterkälken gällande implementering av Lean Production är 
byggbranschen (Eriksson, 1996). Orsaken till detta är att Lean Production inte är direkt 
applicerbart i byggbranschen. Till skillnad från tillverkningsindustrin handskas 
byggbranschen med projekt som har tre huvudsakliga egenskaper som skiljer sig från 
tillverkningsprocessen. Koskela (1992) beskriver dessa tre som; projekt av unik karaktär så 
kallat One-of-a-kind, projekt är förlagt till en specifik geografisk position samt att projekt är 
en tillfällig multiorganisation. Detta har resulterat i ett nytt koncept inom Lean, kallat Lean 
Construction, som är framtaget för bygg- och anläggningsbranschen. Womack och Jones 
(1996) beskriver Lean Production som ett branschöverskridande fenomen med begreppet 
Lean Thinking. Fortsättningsvis kommer vi därför benämna begreppen Lean Production och 
Lean Construction som Lean Thinking.  
 

	  
Figur 1: Byggnationskostnader jämfört med KPI. Källa: SCB 

 
Idag är den svenska byggbranschen i samma behov, att sänka sina produktionskostnader, som 
den amerikanska industrin var i början av 1900-talet. Enligt SCB (2010) har 
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byggnationskostnaderna ökat kraftigt under senare år jämfört med konsumentprisindex, KPI. 
En starkt bidragande faktor till de höga kostnaderna för byggnation är det slöseri som är 
vanligt förekommande inom byggprojekt. En undersökning av Josephson & Saukkoriipi 
(2005) visar att upp till 30-35 % av ett projekts totala produktionskostnad är direkt kopplad 
till slöseri, varav 10 procentenheter av dessa är direkt kopplade till materialspill. En lösning 
på byggbranschens kostnadsproblem är att minimera eller helt eliminera det slöseri som vi 
idag förknippar med traditionell byggnation. Genom prefabricering är det istället möjligt att 
producera byggnader som består av likadana byggkomponenter, låta all produktion ske i 
fabrik samt att minimera antalet underleverantörer. Detta ger byggnadsbranschen möjligheten 
att reducera dagens produktionskostnader (Segerstedt & Olofsson, 2010).  
 
Det viktigaste idag är dock att byggbranschen blir medveten om de kostnader som olika typer 
av slöseri innebär. Eliminering av slöseri kan ge företag både en fördel av kortare projekttider 
samt en ekonomisk fördel vid framtida projekt. 
 
1.2 Problemformulering och frågeställningar 
Kvalitetsförbättringsarbete har fått en alltmer betydande roll för byggföretag under de senaste 
åren (Tam & Le, 2007). Begreppet kvalitet måste i detta sammanhang täcka mycket mer än 
bara själva leveransen av en vara eller tjänst menar Tam och Le (2007). Kvalitet ska 
genomsyra ett företags hela affärsmodell, saknas detta så förlorar byggföretag medlen att 
effektivt konkurrera på dagens marknad (Harris & McCaffer, 2006). Att sträva efter en 
ständigt förbättrad kvalitet kan tillhandahålla dessa medel och resurserna att skapa och behålla 
goda affärsmöjligheter (Harris & McCaffer, 2006). 
 
I vilken utsträckning återfinns kvalitetsförbättringsarbete genom Lean Thinking inom 
fallföretaget idag och kan det bli bättre? 
 
Då kunder idag har en bättre kostnadsorientering är det ett måste för byggbranschen att se 
över sina arbetsprocesser (Åberg & Karlsson, 2002). Genom ett standardiserat arbete går det 
att minimera produktionskostnader och därav också erbjuda en mer konkurrenskraftig produkt 
jämfört med konkurrenternas (Josephson & Saukkoriipi, 2005). För att reducera kostnaderna 
är det dags för byggbranschen att tänka i nya banor och överge det gamla traditionella 
byggandet (Ballard & Howell, 2004). Det går att reducera produktionskostnaderna genom 
Lean Thinking (Bhasin, 2011; Cudney & Elrod, 2011).  
 
Vilka är skillnaderna i produktionskostnad mellan traditionellt byggande och 
prefabricerat byggande enligt Lean Thinking? 
 
Slöseri skapar kostnader som kan undvikas inom verksamheten. Genom att förhindra 
omarbetning, onödigt spill och kostnader som uppstår till följd av en utdragen aktivitet kan 
organisationen skapa goda förutsättningar för kostnadsreducering (Howell & Ballard, 1998). 
Womack och Jones (1996) menar att det är väsentligt att tillsammans arbeta med Lean för att 
skapa en produkt med så lite slöseri och kapital som möjligt inblandat. Lean Thinking är 
branschöverskridande och kommer att gynna alla organisationer som implementerar det i 
organisationen (Womack & Jones, 1996). Lean Thinking är det enskilt mest kraftfulla 
verktyget för att skapa värde och eliminera slöseri i alla organisationer (Womack & Jones, 
1996). 
  
Vilka är de vanligast förekommande formerna av slöseri i fallföretagets verksamhet och 
hur kan dessa minimeras med hjälp av verktyg hämtade ur Lean Thinking? 
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1.3 Syfte 
Studien syftar till att utifrån en fallstudie beskriva hur arbete enligt Lean Thinking och 
prefabricering påverkar ett projekts totala kostnader. Vi kommer även belysa hur dessa 
kostnader går att reducera genom att eliminera slöseri med Lean Thinking.  
 
1.4 Avgränsningar 
Rapporten kommer att avgränsas till Lean Thinking och verktyg inom detta. Vidare kommer 
vi enbart att titta på utformningen och montering av prefabricerade byggkomponenter på en 
byggarbetsplats. Vi kommer endast att kartlägga och granska processer kopplade till en 
specifik prefabricerad byggkomponent. Vi kommer att fokusera på kostnader kopplat till 
slöseri samt möjligheter att ytterligare effektivisera prefabricerat byggande. 
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2. Metod 
Vid val av forskningsmetod är det viktigt att förstå i vilken utsträckning metodvalet påverkar 
undersökningens resultat (Jacobsen, 2002). Den valda forskningsmetoden lägger grunden för 
tillvägagångssättet för insamling av empiriskt material samt vägleder forskarna på den väg 
mot tillförlitliga resultat som så småningom mynnar i en slutsats (Jacobsen, 2002). I följande 
kapitel beskrivs de metodval som denna studie använder för att besvara sina frågeställningar.  
 
2.1 Val av ansats 
Då intresset för studien delvis uppstod genom ej tillfredställande resultat av tidigare studier 
utgår den från tidigare inhämtad teori. Detta likställs med en deduktiv ansats, vilket innebär 
att forskaren går från teori till empiri (Jacobsen, 2002). Den deduktiva ansatsen erbjöd oss 
som forskare många fördelar, såsom möjligheten att på ett tidigt stadium avgränsa 
insamlingen av empiri. Detta underlättade vår studie då denna är ämnad att undersöka ett 
fenomen på djupet. Eftersom vår kunskap och kännedom om det valda fallföretaget och deras 
arbetssätt var begränsad kan ansatsen dock inte anses som rent deduktiv. En avsaknad av 
sådan förståelse innebar följaktligen att teoretiska studier måste föregås av empirisk 
inhämtning i ett inledande skede. Detta tillvägagångssätt likställs med en induktiv ansats, där 
vi som forskare går från empiri till teori (Jacobsen, 2002). Den induktiva och deduktiva 
ansatsen skiljer sig alltså mest från varandra i fråga om hur öppna eller slutna de är för ny 
information. Genom att kombinera de båda ansåg vi att utsikterna för att hitta ny information 
och förståelse ökade markant, då många av de begränsningar som val av endast en distinkt 
ansats eliminerades. Den här typen av öppen ansats blir allt vanligare då den ger forskaren 
flexibilitet, vilket krävs då vissa områden är relativt lite utforskade och förståelse för dessa 
bäst byggs upp successivt (Jacobsen, 2002). 
 
2.2 Val av utformning 
Då endast ett företag valdes för undersökning faller vår studie under kategorin enskild 
fallstudie (Jacobsen, 2002). Undersökningsdesignen satte en tydligt intensiv prägel på studien 
vilket lämpade sig bäst då vi ville ge både oss själva och läsaren en djupare förståelse av en 
viss händelse. ”Gemensamt för alla fallstudier är att studieobjektet är avgränsat i tid och 
rum” (Jacobsen, 2002, s. 97). Vår studie avgränsas i rummet då endast ett företag studerats, 
samt i tiden då studien endast omfattar montaget av en enskild byggkomponent.  
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
Vad gäller valet av datainsamlingsmetod stod vi som forskare inför valet mellan att samla in 
data i antingen siffror eller ord, kvantitativ eller kvalitativ data. Vilken av metoderna som är 
bäst eller mest framgångsrik är ovidkommande. Vi måste istället avgöra vilken metod som är 
bäst lämpad för den aktuella studien. Den stora skillnaden rörande en kvantitativ kontra 
kvalitativ datainsamlingsmetod är graden av öppenhet (Jacobsen, 2002). För den här studien 
ansåg vi att en datainsamlingsmetod av kvalitativ karaktär var bäst lämpad. Detta då nämnd 
metod erbjuder en hög grad av öppenhet och passar bäst ihop med den för studien valda 
ansatsen. Det är också fastslaget att kvalitativa öppna ansatser ger bättre data i den 
bemärkelsen att de har högre relevans för dem som blir undersökta (Jacobsen, 2002), vilket vi 
tidigare understrukit som en central del i denna studie.  
 
2.3.1 Insamling av teoretiskt material 
Vid insamling och bestämmande av studiens teoretiska referensram valde vi i ett inledande 
skede en bred bas av litteratur. På så sätt kunde vi skapa oss en god uppfattning om vad arbete 
med Lean Thinking innebar samt hur arbetssättet under flertalet år utvecklats för att bättre 
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passa specifika branscher, byggbranschen inräknad. Vetenskapliga artiklar söktes genom 
databaser med hjälp av nyckelord kopplade till studiens kärna, såsom Lean Production, Lean 
Construction, implementering av Lean, 5 S, ständig kvalitetsförbättring, Muda, Supply chain 
management, TQM, etc.  
 
2.3.2 Insamling av empiriskt material 
Vid insamling av empiriskt material är det viktigt att skilja på primär- och sekundärdata. 
Primärdata är sådan information som vi som forskare själva samlar in genom att gå till den 
primära informationskällan. Vi gavs här möjligheten att skräddarsy datainsamlingen för en 
speciell problemställning, vilket är fördelaktigt vid studier ämnade att gå på djupet. Det finns 
en mängd olika tillvägagångssätt vid insamling av primärdata men vanligast förekommande är 
olika typer av intervjuer samt observationer. Sekundärdata är information som inte kommer 
direkt från källan utan vanligtvis samlats in av andra forskare. Jacobsen (2002) menar att 
problemet med sekundärdata är att information ofta samlats in för ett annat ändamål, vilket 
kan spegla sig i informationens vinkling. Jacobsen (2002) menar vidare att forskaren av dessa 
anledningar bör vara kritisk vid urvalet av källor till sekundärdata.  
 
Vid insamlingen av sekundärdata till denna studie har vi i första hand använt oss av 
dokumentation såsom policys, affärsidé och visioner. Efter vårt första möte med fallföretaget 
kunde vi även ta del av interna dokument kopplat till det tillvägagångssätt som används vid 
framtagning av den specifika byggkomponenten samt vanligt förekommande 
avvikelserapporter rörande densamma. Vi kunde utifrån dessa data skapa oss en bred bild av 
hur, och i vilken utsträckning, företaget arbetar med kontinuerlig kvalitetsförbättring. Stora 
delar av de sekundärdata vi samlat in användes som grund för arbetet med att samla in 
primärdata. Den primära empirin samlades in genom öppna individuella intervjuer, öppen 
gruppintervju samt genom observation. Den förstnämnda metoden är den vanligast 
förekommande metoden för datainsamling vid studier av kvalitativ karaktär och även 
tillfredställande för vår ansats. Vi fann metoden väl lämpad för vårt syfte med insamlingen 
eftersom det gav oss möjlighet till djupare förståelse av företagets arbete med Lean Thinking. 
Det gav oss även möjligheten att föra djupgående diskussioner med strategiskt utvalda 
personer rörande ständigt förbättringsarbete inom företaget. Respondenter söktes med 
utgångspunkt i befattning inom företaget. Detta ansåg vi vara viktigt då studiens inriktning i 
det närmsta krävde att vi undersökte flera hierarkiska nivåer för att sedan kunna uttala oss om 
samband emellan dem. De undersökta nivåerna är ledningsnivå, platschefsnivå och 
hantverkarnivå. Det förekommer olika tillvägagångssätt vid öppna individuella intervjuer men 
vanligtvis försiggår denna intervju ansikte mot ansikte där parterna samtalar om olika 
förhållanden (Jacobsen, 2002). Karakteristiskt för denna typ av intervju är att få 
begränsningar läggs på vad uppgiftslämnaren kan säga vilket i denna studie tjänade vårt 
ändamål.  
 
Intervjuguiden utformades så att den innehöll viss struktur samtidigt som stort arbete lades på 
att inte framtvinga fasta svar. Detta för att behålla den öppenhet vi ansåg vara viktig för att 
datainsamlingen skulle uppnå högsta möjliga kvalitet. Jacobsen (2002) förklarar att viss 
strukturering av intervjun inte behöver innebära att datainsamlingen blir sluten, snarare att 
enskilda aspekter hos intervjun sätts i fokus. Intervjuerna genomfördes på både fallföretagets 
huvudkontor samt vid den undersökta byggarbetsplatsen. Valet av öppna intervjuer medför 
ofta att mängden insamlad data under ett intervjutillfälle kan bli näst intill obegränsad 
(Jacobsen, 2002). För att viktig data inte skulle gå förlorad genom glömska valde vi att spela 
in intervjuerna med hjälp av mobiltelefon. Enklare anteckningar fördes även under 
intervjuerna för att lättare kunna orientera sig i ljudupptagningen när denna granskades vid 
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senare tillfällen. På så vis kunde vi under intervjuerna lägga större fokus vid att skapa en 
förtrolig stämning, vilket vi ansåg vara mycket positivt. Varje intervju avslutades med en 
förfrågan om att få återkomma i de fall ytterligare frågor kunde vara av intresse. 
 
Vid ett tillfälle genomfördes en öppen gruppintervju, vilket gav oss möjlighet att samtidigt 
undersöka hur flera personer uppfattar ett ämne. Jacobsen (2002) menar att gruppintervjuer 
fungerar bra när vi vill undersöka individers erfarenhet av ett speciellt förhållande. Vi fann 
den öppna gruppintervjun lämplig att utföra på den lägsta undersökta nivån då denna 
representerades av fler personer än övriga nivåer. Två respondenter intervjuades samtidigt 
vilket även medförde en god möjlighet att låta respondenterna själva diskutera emellan 
varandra vilket Jacobsen (2002) menar kan ge insamlad data en annan nyans än under en 
individuell intervju. 
 
Som tidigare nämnts användes även observation för insamling av primärdata. Vår 
grundläggande tanke var att observationen skulle ge oss en så pass god insikt i de arbetssätt 
och rutiner som förekom på byggarbetsplatsen att vi under intervjuerna lättare skulle förstå 
respondenternas referenser. Vi ville även bilda oss en egen uppfattning om tanken bakom 
arbetsplatsberedningen. Observation skiljer sig märkbart från intervju och passar bra när 
forskaren vill registrera beteende i en kontext (Jacobsen, 2002). Den typ av observation vi 
valde att genomföra var av typen öppen, icke deltagande observation. Detta innebar att vi 
först sökte undersökningsobjektens samtycke varefter vi sedan observerade på distans, vilket 
minimerade risken att vi som forskare själva skulle påverka utfallet av studien. Vi valde att 
endast genomföra en observation då vi ansåg att vi utan problem skulle kunna skapa oss en 
fullgod bild av hur arbetssättet vid montering av byggkomponenten gick till. En mall för 
observationen togs fram innan besöket i syfte att hjälpa oss att lättare förstå vad vi faktiskt 
iakttog, samtidigt som vi enkelt kunde föra egna anteckningar under observationen. Viss 
kritik har dock framförts gentemot metoden observation då den bara visar vad människor gör, 
inte vad de subjektivt upplever eller anser (Jacobsen, 2002). Genom att kombinera 
observation med en öppen intervju kan vi uppmärksamma den data som föll bort i de olika 
insamlingsmetoderna.   
 
2.4 Analys av empiriskt material 
Valet av en kvalitativ datainsamlingsmetod genom intervjuer samt observation medförde en 
stor mängd data i form av ljudupptagningar och anteckningar. För att möjliggöra en analys av 
materialet var vi först tvungna att upprätta en systematisk plan för hur dessa data skulle 
omvandlas till begriplig information (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) kan 
analysprocessen av kvalitativ data delas in i tre steg; beskrivning, systematisering och 
kategorisering samt kombination.  
 
Det första steget innebar först och främst för oss att renskriva den rådata vi samlat in under 
intervjuer och observation. Rådata från intervjuerna transkriberades från ljudupptagningen 
med hjälp av de anteckningar vi även fört under intervjutillfällena. På så sätt fick vi en mer 
lättöverskådlig bild över vad som sagts under intervjun. De observationsmallar som fylldes i 
under observationen renskrevs och sammanfattades för att på så sätt ge en tydlig bild av vad 
vi iakttagit under besöket på den arbetsplats där observationen utförts.  
 
Nästa steg i analysprocessen innebar en systematisering och kategorisering av empirin. En 
sådan fas är enligt Jacobsen (2002) nödvändig för att överhuvudtaget kunna ge våra läsare en 
klar bild av den insamlade empirin. Systematiseringen innebar för oss en noggrann 
granskning av den nu renskrivna empirin i syfte att hitta information som föreföll överflödig 
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för vår studie. Därefter sorterades data in i kategorierna i operationaliseringsschemat (bilaga 
9.4) för att ytterligare förenkla hanteringen av informationen. Systematisering och 
kategorisering av data resulterade i reducerad men även mer innehållsrik empirisk data, vilket 
gjorde materialet mer lätthanterligt i nästa fas av analysprocessen, att sammankoppla enheter 
och kategorier.  
 
Den sista fasen innebar för oss att koppla samman de data vi samlat in på olika nivåer med 
kategorier. Först när sammankopplingen skett ges möjligheten att säga något om samband, 
likheter eller olikheter mellan enheterna inom en kategori (Jacobsen, 2002). I den slutgiltiga 
fasen av analysprocessen jämfördes data från de olika enheterna med varandra samt mot den 
teoretiska referensramen. Fokus lades på att söka enheternas uppfattning om studiens centrala 
element samt hur dess uppfattningar antingen skiljde eller överensstämde mellan enheter på 
olika nivåer. 
 
2.5 Att frambringa validitet och reliabilitet 
Viktigt för vår rapport var att den skulle bli både relevant och trovärdig. Jacobsen (2002) 
uttrycker i sin diskussion kring detta vikten av att den insamlade empirin uppfyller två 
grundläggande krav. 
 

- Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig (Reliabel) 
- Empirin måste vara giltig och relevant (Valid) 

 
Att vår studie är valid innebär att vi mätt det vi faktiskt ville mäta, att det vi har mätt uppfattas 
som relevant och att det vi mätt hos några få också gäller för flera (Jacobsen, 2002). För att 
eftersträva en hög validitet genomfördes intervjuer med personer med olika befattningar inom 
företaget. Jacobsen (2002) nämner hur varje utförd intervju räknas lika mycket men betonar 
samtidigt nackdelen i anförandet, nämligen att respondenten endast ger oss verkligheten 
genom sina ögon. Vi måste därför ställa oss frågande till om respondentens bild av 
verkligheten är den enda och rätta? För att avhjälpa detta problem använde vi oss även av 
observation vid insamling av empiri. Den observation som utfördes gav oss det komplement 
till intervjuerna som behövdes för öka förståelsen för hur verkligheten faktiskt ser ut. 
 
Att vår studie är reliabel innebär att den måste gå att lita på (Jacobsen, 2002). Studien måste 
vara utförd på ett sådant sätt som väcker tillit. Kort sagt måste vi kunna redogöra för att exakt 
samma studie skulle visa likvärdiga resultat om den genomfördes återigen. I frågan om 
reliabilitet läggs stor vikt vid vilka mätinstrument som används samt hur dessa kan påverka 
resultatet av studien. Ett av oss medvetet val av mätinstrument som hjälper till att öka 
reliabiliteten var användandet av ljudupptagning vid intervjuer. Ljudupptagningarna erbjöd 
oss möjligheten att granska den insamlade empirin i lugn och ro samt att risken att förlora 
betydelsefull information kunde minimeras. Samtliga respondenter gavs också möjligheten att 
i efterhand granska och godkänna den insamlade empirin. Detta för att undvika eventuella 
missförstånd mellan intervjuare och respondent. Vi anser att detta tillvägagångssätt ger 
empirin en ökad trovärdighet.  
 
Vid observationen använde vi oss av observationsmallar som brukats i liknande studier för att 
identifiera slöseri. På så sätt kunde vi lättare förstå vad vi observerade samtidigt som mallarna 
i hög grad underlättade kartläggandet av slöseri på den observerade arbetsplatsen. 
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2.5.1 Undersökareffekt 
I de flesta situationer där människor befinner sig i interaktion kommer de att påverkas av 
varandra. Detta var något vi var tvungna att uppmärksamma genom hela vår studie, speciellt 
vid genomförandet av intervju och observation. Intervjuareffekten beskrivs av Jacobsen 
(2002) som ett fenomen där respondenten påverkas av den som intervjuar. Det kan handla om 
hur den som intervjuar ser ut, är klädd, talar, använder kroppsspråk etc. (Jacobsen, 2002). För 
att motverka denna effekt lades stor vikt vid att hålla intervjuerna så öppna som möjligt, för 
att på så sätt skapa en öppen och förtrolig atmosfär där ingen av parterna skulle känna sig 
pressad.  
 
En liknande effekt återfinns i observationssituationer och omnämns då som observatörseffekt 
(Jacobsen, 2002). Effekten uppkommer då observatören med sin närvaro påverkar den 
situation som är föremål för observationen. En möjlighet att utesluta denna effekt fullkomligt 
ges genom att observationen genomförs dolt, utan att de som undersöks är medvetna om det, 
vilket dock har sina etiskt tvivelaktiga sidor (Jacobsen, 2002). Då den observation vi 
genomförde var öppen var vi medvetna om att vår närvaro oundvikligen skulle påverka 
situationen. Vi anser dock att vårt uppmärksammande av observatörseffekten i sig ger vår 
studie en ökad reliabilitet. 
 
2.5.2 Anonymitet 
Vi valde att avidentifiera det undersökta företaget samt alla respondenter. Detta då det inte var 
fallföretaget i sig vi önskade uttala oss om. Jacobsen (2002) beskriver att en kritisk värdering 
av respondenters uppgifter är viktig för att skapa ökad validitet för en undersökning. Som 
forskare måste vi alltid vara medvetna om att respondenter inte alltid berättar sanningen eller 
medvetet ger en oriktig bild av verkligheten. För att undvika detta fenomen lät vi våra 
respondenter vara anonyma för att få svar som ligger så nära verkligheten som möjligt. Detta 
bidrog också till att våra respondenter vågade utrycka de skillnader som de upplevde mellan 
de olika hierarkiska nivåerna. Jacobsen (2002) menar att dessa meningsskiljaktigheter också 
kan vara ett gott tecken på giltighet och att huvudpoängen med kvalitativa ansatser är att få 
fram dessa skillnader.  
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3. Teori 
I följande kapitel presenteras den teoretiska referensram vi valt för uppsatsen. Inledningsvis 
ges en presentation av historien bakom världsfenomenet Lean Thinking, samt dess 
kärnprinciper. Därefter följer en beskrivning av Lean-husets olika delar och slutligen lyfter vi 
fram de verktyg hämtade ur Lean-huset som vi funnit mest relevanta för vår studie.  
 
3.1 Historien bakom Lean 
Begreppet Lean Production, eller resurssnål produktion på svenska, lanserades först av 
forskare vid MIT efter studier av japanska och amerikanska bilfabriker under 1980-talet 
(Womack, Jones & Roos, 1990). Idén om resurssnål produktion föddes tidigare än så. 
Initiativet att lyfta produktion till nästa nivå kom redan under tidigt 1900-tal av Fredrick 
Taylor, då hans två skrifter Shop management från 1903 och Principles of scientific 
management från 1911 publicerades (Sandkull & Johansson, 2000). Taylors arbete skulle visa 
sig banbrytande då många av de principer han presenterade, såsom standardiserat arbete, 
reducerade ledtider samt mätning och analys av tillverkningsprocessen i syfte att ständigt 
förbättra denna, i allra högsta grad återfinns i tillverkande företag än idag (Dennis, 2002). 
Under samma period sökte en annan amerikan, vid namn Henry Ford, möjligheten att designa 
en bilmodell som skulle vara både enkel att tillverka och reparera. Henry Ford och hans Ford 
Motor Company lyckades med detta 1908 genom framtagning och tillverkning av den 
berömda bilmodellen T-Ford, som idag räknas till ett av de mest berömda exemplen på lyckad 
massproduktion (Duguay, Landry & Pasin, 1997). Framförallt infördes standardisering av 
tillverkning samt reducerat antal arbetsmoment per arbetare. En stor del av framgången 
byggde också på det omtalade löpande bandet. Det var dock inte Henry Fords egen idé men 
han var först med att nyttja metoden fullt ut, vilket gav löpande bandet en revolutionerande 
roll inom tillverkning (Heizer, 1998).  
 
Framgångarna som Ford skördat med sin modell-T lockade många besökare till Michigan och 
världens största och mest effektiva bilfabrik, The Rouge. Det skulle dock dröja till våren 1950 
innan en ung japansk ingenjör, vid namn Eiji Toyoda, reste till USA för att grundligt studera 
Fords berömda fabrik och arbetsmetoderna bakom succén (Dennis, 2002). Både Japan och 
Toyota Motor Company, som grundats 1937 av Toyodas familj, befann sig i djup ekonomisk 
kris (Dennis, 2002). Efter sitt besök i USA återvände Eiji till Japan där han tillsammans med 
Taiichi Ohno fastslog att den amerikanska massproduktionen inte skulle fungera i Japan. De 
båda fastslog också att även om massproduktion inte lämpade sig för den japanska 
marknaden, fanns det möjlighet till ett förnyat produktionssätt (Dahlgaard & Dahlgaard-Park, 
2006). Det var med dessa ord som ett frö såddes till vad som senare skulle beskrivas som den 
första modellen av Lean Production. 
 
Efter att ha analyserat det västerländska produktionssättet identifierade Taiichi Ohno tre 
huvudsakliga brister i systemet: 
 

- Frekvent förekommande slöseri inom många av produktionens grenar, såsom 
arbetskraft, material och tid. 

- Det stora antalet enheter som tillverkades simultant resulterade i stora varulager, vilket 
medförde en oönskad bindning av kapital samt att antalet defekta enheter ökade. 

- Produktionssättet saknade förmågan att möta kundens alternativa preferenser (Holweg, 
2007).  

 
Med dessa problem i åtanke kämpade Ohno hårt under de nästkommande åren för införandet 
av ett nytt produktionssystem i företagets produktionsanläggningar. I slutet av 1960-talet 
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nådde han en milstolpe då Toyota Productions Systems (TPS) genomsyrade företaget och 
produktionen hade ökat från 2 685 tillverkade enheter per år till 100 000 (Dahlgaard & 
Dahlgaard-Park, 2006; Dennis, 2002). Bland de många innovationer som Ohno införde var 
några mer framstående än andra: 
 

- Ett närmare samarbete med de anställda där individuella åsikter och kompetens alltid 
kunde framföras och tas till vara i syfte att ständigt söka förslag till förbättring. 

- Just-in-time (JIT) produktion, strävan efter att undvika lagerhållning. 
- Kanban (dragande produktion), ett sätt för de anställda att signalera behov av material 

från föregående arbetsstation (Hines, Holweg & Rich, 2004). 
 
Det skulle dröja till början av 1990-talet innan begreppet Lean Production myntades av John 
Krafcik, en forskare vid MIT, samt av Womack et al. (1990) i boken The machine that 
changed the world (Ali, Cummings & Shetty, 2010; Dahlgaard & Dahlgaard-Park, 2006; 
Hines et al., 2004; Moyad & Shell, 2009). I den boken presenteras forskningsresultatet av en 
av världens mest omfattande benchmarking-studier som någonsin genomförts, där data från 
biltillverkare över hela världen samlades in i syfte att förstå skillnaderna i kvalitet och 
produktivitet med utgångspunkt i Fords massproduktion (Dahlgaard & Dahlgaard-Park, 
2006). Studien klargjorde att de mest leana biltillverkarna gick att finna i Japan där tillverkare 
bara brukade hälften av produktionsresurserna (arbetskraft, utrymme, investering i verktyg, 
inventering, etc.) i förhållande till Fords massproduktion (Dahlgaard & Dahlgaard-Park 2006; 
Moyad & Shell, 2009). De imponerande resultaten var onekligen en produkt av den 
omfattande produktionsrevolutionen som Taiichi Ohno satte i rullning många år tidigare med 
införandet av TPS och en ständig strävan efter högre kvalitet. Trots att Ohno 
uppmärksammade produktionsbristerna för mer än 60 år sedan är hans system lika relevant nu 
som då (Moyad & Shell, 2009). 
 
3.2 Kärnan i Lean 
Lean Production bygger per definition på ett processtänkande där slutkundens krav på 
kvalitet, korta ledtider och låga kostnader prioriteras (Antony, 2010). Med grunder hämtade ur 
TPS återfinns former av Lean Production idag i långt fler branscher än 
tillverkningsbranschen, då under namnet Lean Thinking som blivit det generella namnet för 
att beskriva Lean Production som ett branschöverskridande fenomen (Womack & Jones, 
1996). Allteftersom nya typer av tillverkning och produktion utvecklas arbetar även företag 
med att utveckla Lean för att metoden ska passa just deras specifika situation. Även om Lean 
fortsätter att utvecklas är grunden densamma; att bygga upp ett produktionssystem som 
levererar en unik produkt vid efterfrågan men som samtidigt inte kräver lagerhållning 
(Dennis, 2002; Howell, 1999).  
 
Kännetecknande för Lean är: 

- Eliminera 3M – Muda, Mura och Muri: Avlägsna alla resurskrävande aktiviteter som 
inte genererar ett slutvärde för kunden.  

- Strävan efter perfektion: Kontroll av alla steg i produktionsprocessen, det vill säga noll 
fel i produktionen. 

- Just-in-time: Varje steg i produktionsprocessen erhåller en detalj i taget precis före 
förbrukningstillfället. 

- Materialet styrs genom pull: Kundordern ges till slutmonteringen. Varje steg i 
processen beställer sedan från föregående steg. 
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- Flexibla team med mångkompetens: Teamen har såväl direkta som indirekta 
arbetsuppgifter. Teamen ansvarar för produktionen och får information om kvalitet, 
produktivitet och leveranssäkerhet (Karlsson & Åhlström, 2000, s.87-89).  

 
De första stegen mot Lean är att skapa en förståelse för vilka problem företag vanligen 
belastas av utan att nödvändigtvis känna till det. Inom Lean benämns oftast dessa problem 
som 3M - Muda, Mura och Muri som är japanska för; slöseri, ojämnhet och överbelastning 
(Paul, 2007). Kärnan i Lean är alltså att identifiera och eliminera dessa.  
 
3.2.1 Muda – Slöseri 
Med slöseri menas det arbete som inte medför något slutvärde för kund (Dennis, 2002; 
Womack & Jones, 1996). Redan när Taiichi Ohno definierade TPS definierade han också de 
första och största slöserierna. Dessa har senare inom Lean kommit att kallas de sju 
slöserierna, vilka är: 
 

- Omarbete: Att på grund av tidigare misstag vara tvungen att reparera skadade 
produkter. 

- Överproduktion: Det produceras mer än vad som behövs. Detta bidrar till att produkter 
måste förvaras i lager. 

- Överarbete: Att utföra mer arbete än vad kunden kräver. 
- Transporter: Onödiga transporter. 
- Rörelse: Onödiga rörelser när arbetare utför sitt arbete. 
- Väntan: Arbetare tvingas vänta på material eller att tidigare aktiviteter inte är utförda. 
- Lager: Tvingas lagra överproduktionen (Womack & Jones, 1996, s.15).  

 
Med tiden har fler typer av slöseri identifierats som vanligt förekommande. Outnyttjad 
kreativitet har identifierats som mycket vanligt förekommande och räknas därför nu med 
bland de sju slöserierna. Av den anledningen benämns idag slöseri vanligen som 7+1. 
Josephson och Saukkoriipi (2005) har valt att även lista följande slöseri: 
 

- Aktiviteter och delaktiviteter som inte behövs. 
- Förflyttning av personal utan klart syfte. 
- Varor och tjänster som inte uppfyller kundens krav. 
- Materialspill. 
- Arbete utfört i fel ordning. 
- För stor arbetsstyrka. 

 
De ovan nämnda slöserierna förekommer i en verksamhets eller ett projekts alla processer 
(Josephson & Saukkoriipi, 2005). Dessa processer delas in i olika kategorier som direkt eller 
indirekt skapar ett slutvärde för kunden. Josephson och Saukkoriipi (2005) menar att det finns 
tre olika processkategorier. Operativ process, en följd av olika aktiviteter som direkt skapar 
ett värde för kunden, skulle en eller flera aktiviteter tas bort skulle produkten inte bli 
fullständig. Stödprocess, aktiviteter som inte direkt tillför något värde till produkten men som 
är mer eller mindre viktiga för den operativa processen. Den sista processen nämns som 
Ledningsprocesser, som endast beslutar om organisationens mål och strategier och skapar 
alltså inte något direkt värde för kunden.  
 
Då det förekommer slöseri inom alla processer och det kan vara svårt att definiera vad som är 
slöseri inom de olika processerna, används därför begreppen värdeskapande arbete, tvingat 
slöseri och rent slöseri (Josephson och Saukkoriipi, 2005).  
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Värdeskapande arbete:  Arbete som direkt ökar varans eller tjänstens värde för kunden. 

Montering av gipsplattor är ett exempel på värdeskapande arbete. 
 
Tvingat slöseri:  Den typ av arbete som är tvingat för att det direkt värdeskapande 

arbetet skall fungera. Däremot går det att göra förbättringar i det 
tvingade slöseriet. Tvingat slöseri kan exempelvis vara att hämta 
verktyg eller material för att arbetet skall kunna fortsätta. 

 
Rent slöseri:  Aktiviteter som helt saknar koppling till det värdeskapande arbetet. 

Dessa aktiviteters slöseri skall elimineras för att arbetet skall vara så 
värdeskapande som möjligt. Exempelvis väntan på en försenad 
transport. 

 
De två sistnämnda bidrar inte till något direkt slutvärde för kunden och det är således dessa 
aktiviteter som på sikt skall elimineras och därigenom också effektivisera produktionen. Inom 
Lean Thinking finns det ett flertal olika verktyg som är framtagna för att just identifiera och 
eliminera slöseri. Bland annat används verktyget 5S (se avsnitt 3.4.3) för att sortera, 
systematisera, städa, standardisera och skapa vana bland de processer som bidrar till slöseri.  
 
3.2.2 Mura – Ojämnhet 
När det i Lean Thinking pratas om mura syftar det på ojämnheter och variation i arbetet med 
en produkt eller tjänst (Dennis, 2002; Paul, 2007; Gibbons & Burgess, 2010). Med detta 
menas till exempel att ett arbetslag tvingas arbeta med tekniskt svåra produkter halva dagen 
och enklare produkter resten av dagen (Dennis, 2002). Detta medför att på grund av ett dåligt 
planerat arbetsschema tvingas arbetarna först arbeta under stor fysisk och psykisk belastning 
och senare med ett mer avslappnat arbete. Genom att sprida ut produktionsbelastningen går 
det att framkalla ett mer behagligt arbetsklimat. 
 
3.2.3 Muri – Överbelastning 
Muri syftar till det arbete som är svårt att utföra på grund av variation i produktionen. Dålig 
passform av produkter, oklara arbetsspecifikationer är bara några av de 
överbelastningskategorier som förekommer inom Muri (Dennis, 2002; Gibbons & Burgess, 
2010). 
 
3.3 Lean-huset 
Lean Thinking förklaras ofta genom 
illustrationen av ett hus, The house of 
Lean (figur 2). Anledningen att ett hus 
används som metafor är att det tydligt 
exemplifierar den typ av system som 
Lean Thinking bygger på (Verma & 
Ghadmode, 2008). Utan en stark grund, 
stadiga väggar samt ett hållbart tak 
kommer huset att rasa menar Verma och 
Ghadmode (2008). Nedan beskrivs de 
olika delar i huset som tillsammans 
skapar ett hållbart system. 
 

Figur 2: Lean-huset. Källa: Egen illustration  
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3.3.1 Standardisering 
När Taylor utvecklade det som idag nämns som Taylorismen var det organisatoriska 
förändringar eller standardiseringen som låg till grund för hans arbete. Då Lean är en 
utveckling av Taylorismen medför detta att standardiseringen också ligger till grund för Lean. 
 
Standardisering definieras som det arbetssätt som vid given tidpunkt är det bästa sättet att 
utföra givet arbete (Timothy & Jeffrey, 2011). Sandkull och Johansson (1996) menar att 
standardisering är ett verktyg som ska reducera variationen i en produkts eller tjänsts kvalitet. 
Däremot är det viktigt att förstå att standardiseringsarbetet inom en organisation inte endast är 
något som berör det produktionstekniska, utan standardisering berör samtliga nivåer i 
ledningshierarkin. Detta innebär att standardiseringsarbetet är till för att reducera variationen i 
hela organisationens arbete, vilket leder fram till en säkrad kvalitet (Bou-Llusar, Escrig-Tena, 
Roca-Puig & Beltran-Martin, 2005). ”Genom lämpliga standardiseringsverktyg såsom 
arbetsbeskrivningar och instruktioner kan alla förutsägbara arbetsmoment och situationer i 
företaget regleras” (Sandkull & Johansson, 1996, s. 27). 
 
Standardiserat arbete måste uppfylla följande: 

- En människa måste vara kapabel till att utföra arbetet: Det måste vara ett arbete som 
människan skall kunna utföra säkert och ergonomiskt inom den givna tidsramen och 
kvaliteten.  

- Det måste vara en återkommande sekvens inom arbetet: Arbetsrutinen måste vara som 
sådan att den ser likadan ut varje gång samma aktivitet utförs. 

- Utrustning, verktyg och arbetsplats måste vara pålitlig: Om någon av de nämnda inte 
är pålitliga kommer de att orsaka problem. Detta visar sig antingen i tidsvariation eller 
driftstopp. 

- Material måste vara av hög kvalitet: Om arbetsmaterialet inte håller hög kvalitet kan 
det leda till att varor blir defekta (Timothy & Jeffrey, 2011). 

 
3.3.2 Just-in-time 
Just-in-time (JIT) är en teknik för material- och produktionsstyrning som grundades och 
utvecklades inom TPS av Taiichi Ohno. Den grundläggande idén till JIT är framtagen för att 
eliminera alla former av spill och sådant som inte skapar något värde inom produktionen 
(Waters-Fuller, 1995). Det ska också bidra till att jämna ut produktionsprocessen genom att 
tillhandahålla rätt material i rätt mängd och rätt kvalitet, precis i tid för produktion (Pheng & 
Chuan, 2001).  
 
Enligt Taiichi Ohno skapades JIT ur behovet av att tillverka flera olika bilmodeller i ett litet 
antal. Detta var olikt det västerländska sättet då de massproducerade ett stort antal likadana 
bilar. Det som också infördes i samband med JIT var pullproduktion, där produktionen 
initieras av den faktiska efterfrågan snarare än av prognosticerad efterfrågan. Detta ska leda 
till reducering av slöseri som uppkommer på grund av överproduktion och stora lager, 
samtidigt som det skapar en större flexibilitet att leverera de produkter som kunden verkligen 
vill ha (Koskela, 1992). Taiichi Ohno var starkt inriktad på att eliminera alla sorters spill och 
delade in det spill som förekom i produktionsprocesserna i följande kategorier (Koskela, 
1992):  
 

- Överproduktion 
- Spilltid vid maskinen 
- Spill vid transport av enheter 
- Spill vid bearbetningen  
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- Spill i form av lagerhållning  
- Spill i fråga om rörelse (onödiga arbetsmoment)  
- Spill i form av kassationer och omarbetningar  

 
Det som Taiichi Ohno ansåg vara det mest dominerande av dessa kategorier var 
överproduktion, som i sin tur ledde till spill på andra områden. JIT innebär att exakt det antal 
komponenter och delar som behövs för varje steg i produktionen förs fram vid exakt lämplig 
tidpunkt och på så sätt undviks flaskhalsar (Rodrigues & Mackness, 1998). Detta innebär i 
praktiken en upp-och-nervänd bild av traditionell produktionsstyrning, där komponenter 
vanligtvis transporteras till nästa steg i produktionen så fort de är färdiga. Taiichi Ohnos 
system innebar att varje steg fick gå tillbaka till det närmast föregående för att hämta upp 
exakt det antal komponenter som behövdes. Resultatet av detta blev minskning av lagernivån 
och de kostnader förbundna till detta (Waters-Fuller, 1995). En annan hörnsten inom JIT är att 
det hela tiden är viktigt att förbättra och utveckla verksamheten, utrustningen och processerna 
i organisationen för att förhindra att slöseri uppstår (Koskela, 1992). 
 
I samband med JIT används ofta begreppet Kanban som betyder synliga tecken eller kort och 
används som ett kommunikationsverktyg i JIT (Gupta, Al-Turki & Perry, 1999). Kanban ses 
som ett verktyg eller en teknik för styrning av produktionen för de som använder sig av JIT. 
Syftet med Kanban är att operatörer i produktion kan sätta igång produktionsorder utifrån ett 
manuellt system som ger överblick över produktionsförloppet. Denna styrning av 
produktionen, som även kallas dragande styrning, bygger på att produkterna inte tillverkas 
förrän det föreligger ett behov (Gupta et al., 1999 ). 
 
Just-in-time har följande fördelar (Imai, 1986): 

- Förkortad leveranstid  
- Minskad tid som används till arbete utanför arbetsprocessen  
- Minskade lager 
- Bättre balans mellan olika processer 
- Klarare problemställningar  

 
Syftet med JIT är alltså att avlägsna allt som inte är värdeskapande för kunden. ”Målet 
uppnås inte genom en enda åtgärd, utan genom en rad olika parallella och ändamålsenliga 
åtgärder som kan omfatta hela produktionskedjan från inköp av råvaror till utveckling av 
marknadsstrategier” (Johannessen & Solem, 2007, s. 193). JIT är ett helhetstänkande i 
produktionsplaneringen och produktionsstyrningen och omfattar såväl administrativa 
funktioner, informationsflöde och planering samt tekniska funktioner som automatisering.  
 
3.3.3 Synliggöra problem  
Att synliggöra problem inom organisationer och inom de processer som styr arbetet är en stor 
del inom Lean Thinking (Motwani, 2003; Cudney & Elrod, 2011). Detta är viktigt då det 
förekommer avvikelser på i stort sett alla arbetsplatser (Al Smadi, 2009). Arbetet för att 
synliggöra problem och eliminera dessa benämns inom Lean Thinking som jidoka, som är 
japanska för automation med ett mänskligt sinne.  
 
Den huvudsakliga uppgiften inom jidoka är att förbättra den mänskliga pålitligheten. 
Upphovsmannen till jidoka, Shigeo Shingo, beskriver vikten av att synliggöra problem genom 
att beskriva människan som ett djur som gör fel (Dennis, 2002). Defekter i produktionen 
drabbar hela varuflödet då det blir omöjligt att upprätthålla den dragande och tryckande 
produktionen. En kedja är inte starkare än sin svagaste länk och i ett produktionsflöde är 
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människan den svagaste länken. ”Människan är ofta den mest opålitliga komponenten i 
komplexa system” (Dennis, 2002, s.90)  
 
Människan är dock inte det enda problemet i ett varuflöde. Samtliga processer kan bidra till 
problem hos den slutgiltiga produkten. Arbetet med att synliggöra samtliga problem ger en 
ökad insikt i processarbetet och därav en större möjlighet att identifiera problem och göra 
förbättringar (Motwani, 2003). Arbetet inkluderar bland annat att: 
 

- Ta reda på var föremål eller produkter hör hemma inom produktionen. 
- Ta reda på statusen för de föremål och produkter som är i produktionen. 
- Ta reda på vad som är det normala arbetsutförandet genom produktionen.  

 
Al Smadi (2009) beskriver att avvikelser är viktiga att lyfta fram innan tillhörande 
arbetsprocess är utom kontroll. Det är ett faktum att om så inte sker kommer problemet att bli 
svårare att hantera och eliminera.  
 
3.3.4 Lagarbete och engagemang 
Lagarbete och engagemang anses vara hjärtat i Lean Thinking och bör därför genomsyra alla 
delar i arbetet med att styra organisationen mot Lean (Womack & Jones, 1996). Redan under 
utvecklingen av TPS kom Taiichi Ohno till insikt om att företagets största tillgång var de 
anställda (Dennis, 2002). Sett till det system som Ohno utvecklade står det klart att den 
organisation som vill styra sin verksamhet mot Lean Thinking, med största sannolikhet 
kommer att behöva förändra sin organisationskultur (Bahsin & Burcher, 2006). Att lyckas 
engagera medarbetare kan dock vara svårt. Badurdeen, Wijekoon och Marksberry (2011) 
menar att det svåraste momentet i implementeringen av Lean Thinking inte är att införa nya 
arbetsmetoder utan att engagera organisationens samtliga medarbetare i processen. Det 
underliggande målet med sådant engagemang är att förbättra den enskilda medarbetarens 
förmåga och utveckling (Dennis, 2002).  
 
3.3.5 Kundfokus 
Målet med Lean Thinking är att skapa ett högre slutvärde för kunden (Sandberg & Bildsten, 
2011). För att maximera kundvärdet är en tidig identifiering av detta nödvändig (Womack & 
Jones, 1996; Jørgensen & Emmit, 2009). Kundvärdet är sedan styrande genom hela 
tillverkningsprocessen, från design till färdigställande. Ett nära samarbete och jämn kontakt 
med slutkunden är därför viktigt att främja genom ett projekts livslängd (Jørgensen & Emmit, 
2009). Kundvärdet uppnås genom att ständigt arbeta med att eliminera det slöseri som finns 
inom gällande arbetsprocesser (Dennis, 2002). Med hjälp av utvecklade arbetsmetoder såsom 
ständiga förbättringar, standardiserat arbete, synliggörande av problem, JIT samt 
medarbetarnas engagemang försöker organisationer minska sina kostnader och samtidigt öka 
kundvärdet. Alltså, ett mer utvecklat Lean Thinking inom en organisation ger möjlighet att 
leverera produkter med högre kundvärde (Sandberg & Bildsten, 2011).  
 
3.4 Verktyg 
Inom varje del i Lean-huset finns ett antal verktyg som är behjälpliga vid strävan efter Lean i 
en organisation. Vi har valt att lyfta fram några av de verktyg som vi funnit särskilt 
framstående i Lean-huset. 
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3.4.1 Supply chain management 
Supply Chain Management (SCM) saknar en direkt översättning i svenskan men omnämns 
vanligen som flödestänkande eller flödesekonomi. Inom SCM identifieras tre huvudkategorier 
av flöden: 
 

- Produktflöde 
- Informationsflöde 
- Penningflöde 

 
Definitionen av SCM har länge debatterats av experter. Vi har valt att i vår studie utgå från 
följande definition av begreppet; 
 

”Supply chain management omfattar planering och styrning av alla aktiviteter som rör 
inköp, upphandling, förädling, samt alla aktiviteter rörande logistisk styrning. Det 
omfattar även koordination och samarbete med partners, såsom leverantörer, 
mellanhänder, tredjeparts tjänsteleverantörer samt kunder. Supply chain management 
innebär i huvudsak att integrera styrning av utbud och efterfrågan både inom och 
utanför företag” (Ballou, 2007, s. 338). 

 
Begreppet SCM uppmärksammades första gången 1982 då det introducerades av Keith och 
Webber (Cooper, Lambert och Pagh, 1997). Inledningsvis användes begreppet SCM för att 
betona vikten av minskad lagerhållning, men har sedan dess breddats till att innefatta många 
fler processer inom företags verksamhet, inte minst operativ logistik (Cooper et al., 1997).  
 
Arbete med SCM idag innebär för företag att, genom styrning och ledning av integrerade 
värdekedjor, skapa och realisera konkurrensfördelar (Johannessen, Solem, 2007).  
Detta genom att lägga fokus på samordning av de processer som är nödvändiga för att 
tillverka produkter i rätt tid och av rätt kvalitet (Talib, Rahman & Qureshi, 2010).  
 
Intresset för SCM inom byggbranschen har sedan 90-talet ökat då branschen började 
uppmärksamma förekommande slöseri och brister, samt betydelsen av ett väl fungerande 
samarbete mellan olika aktörer i ett byggprojekt (Segerstedt och Olofsson, 2010). I 
byggprojekt bär begreppet Supply chain en betydande vikt vad gäller att säkra projektets 
totala kvalitet. Detta eftersom ett byggprojekt ofta engagerar ett flertal företag och ett 
optimerat flöde av varor, information och pengar spelar därför en central roll i strävan efter att 
uppnå de många krav slutkunden ställer på kvalitet, kostnad, säkerhet och leveransdatum 
(Wong & Fung, 1999).  
 
För att uppnå ett effektivt SCM inom byggföretag krävs: 

- En noggrann utvärdering av relationer till leverantörer som ingår i flödeskedjan av 
varor, information och pengar. 

- Strukturerade förhållanden med viktiga leverantörer och underentreprenörer då detta 
underlättar tillfredställelse av slutkundens önskemål och krav. Detta är särskilt viktigt 
på svängande marknader där konkurrens spelar en betydande roll. 

- Att huvudentreprenören utvecklar ett effektivt och fungerande system för 
kommunikation mellan de verksamma aktörer som ingår i ett specifikt projekt (Wong 
& Fung, 1999).  
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3.4.2 Visual Management 
Visual Management, eller visuell ledning, är en princip inom Kaizen (se avsnitt 3.4.4) som 
syftar till att göra problem inom arbetsprocesserna synliga för samtliga i organisationen (Al 
Smadi, 2009). Genom Visual Management går det att tidigt korrigera de avvikelser som finns.  
 
Visual Management har tre huvudsakliga syften: 

- Att göra problem synliga: Att rapportera problem ligger på upptäckarens ansvar. Att 
inte belysa problemen leder ofta till ännu större problem. Att synliggöra avvikelser 
och problem medför att det går att finna korrigeringar på problemen tidigare. Det 
bidrar i sin tur till att minska risken för att liknande problem och avvikelser uppstår i 
framtiden.  

- Hålla kontakten med verkligheten: Genom öppet dokumenterad prestation såsom 
försäljningslistor, produktionsdata och återkommande problem, blir det enklare för 
samtliga arbetare inom organisationen att få en inblick i dess verklighet. Samtidigt ger 
denna typ av öppenhet tidigt varningssignaler för onormala händelser. 

- Sätta upp tydliga mål: Sista syftet med Visual Management är att fastställa och 
synliggöra mål för regelbunden förbättring. Detta ger hela organisationen en 
uppfattning om förväntningar och förbättringar. (Al Smadi, 2009) 

 
3.4.3 5S  
5S är en teknik som används för att inrätta och upprätthålla kvalitets- och arbetsmiljösystem i 
en organisation (Ho, 1999). Arbetssättet utgår från fem punkter, 5S, och är ett verktyg för att 
få arbetsplatsen att fungera optimalt för ett standardiserat arbete genom att skapa ordning och 
reda (Liker, 2009). 5S är ett av de verktyg som också leder verksamheten i rätt riktning för att 
uppnå ständiga förbättringar och i arbetet med att eliminera slöseri. Verktyget omfattar en rad 
aktiviteter som ska eliminera den sortens slöseri som bidrar till misstag, defekter och skador 
på arbetsplatsen (Liker, 2009). 5S skapar tillsammans en kontinuerlig process vilket illustreras 
i figur 3.  
 

 
 

Figur 3: 5S. Källa: Egen illustration 

Sortera 
Ta beslut om vad som är 
och inte är nödvändigt. 

Systematisera 
Organisera så att alla saker 

har sin givna plats. 
 

Städa 
Hålla rent på alla 
arbetsstationer. 

Standardisera 
Skapa regler för att 

upprätthålla de tre första 
S:n. 

Skapa vana 
Gör arbetet med 5S till en 
vana för alla inblandade. 
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Grunden till 5S ligger i fem japanska ord som väl uttrycker systemets innebörd (Ho, 1999). 
Följande ord används med ungefärlig svensk betydelse och förklaring:  
 
Seiri – Sortera 
Själva idén av Seiri är att enbart behålla nödvändiga artiklar (Khanna, 2009). Det är svårt att 
skilja på vad som är nödvändigt och inte nödvändigt. För att veta vad som är nödvändigt ska 
arbetsmoment och vanor på arbetsplatsen revideras kontinuerligt. Hjälpmedel och utrustning 
som används i det dagliga arbetet bör även de inspekteras. Dessa ska sorteras efter hur ofta de 
används och föremål som anses vara onödiga ska helt tas bort. Hjälpmedel och utrustning som 
har en central roll i det framtida arbetet sparas (Liker, 2009). 
 
Seiton – Systematisera 
Seiton betyder en plats för varje sak och varje sak på sin plats. Detta innebär att organisera 
nödvändiga saker i god ordning så att de lätt kan plockas upp för användning. Seiton är en 
studie av effektivitet. Det är en fråga om hur snabbt saker kan hittas när de behövs och hur 
snabbt de kan sättas tillbaka (Khanna, 2009). Genom att placera föremål nära arbetsplatsen 
och med hjälp av märkningar och anvisningar var föremålen har sin plats underlättas arbetet. 
Målet är att skapa långsiktigt systematiskt arbete genom hållbara rutiner (Liker, 2009). 
 
Seiso – Städa 
Seiso syftar till att etablera städrutiner av arbetsplatsen som genomförs systematiskt och som 
sedan bevaras. Maskiner, verktyg och annan utrustning ska hållas rena för att undvika skador 
och fel på dessa. Utgångspunkterna där oredan äger rum urskiljs för att sedan kunna vidta rätt 
åtgärder mot dessa (Liker, 2009). Seiso bör vara en angelägenhet för varje del i en 
organisation och ska omfatta alla i organisationen, direkt från högsta ledningen till botten. 
Städning ska inte göras endast för sakens skull utan bör genomföras med detta bakomliggande 
syfte (Khanna, 2009). 
 
Seiketsu - Standardisera 
Standardisera är en metod för att upprätthålla de tre första S:en, välja den metod som fungerar 
bäst för ett arbetsmoment och se till att alla i organisationen gör på samma sätt. Regelbundna 
granskningar av 5S ska göras och resultaten för varje S bör åskådliggöras för att kunna skapa 
nya effektivare sätt att göra saker på. Att belysa resultaten av granskningen genom fotografier 
är ett bra och enkelt sätt som bör uppmuntras. Här ligger betoningen mycket på visuell 
ledning och standardisering (Khanna, 2009). Finns det bättre arbetssätt ska de gamla bytas ut 
och ersättas med de nya metoderna. Att arbeta standardiserat och förmå alla medarbetare till 
det, underlättar för företaget att hela tiden sträva efter förbättringar (Liker, 2009).     
 
Shitsuke – Skapa vana 
Det sista S:et Shitsuke innebär att ingjuta förmågan att göra saker och ting som de är tänkta att 
göras. Kontinuerlig utbildning och 5S revision bör användas för att ersätta dåliga vanor med 
bra.  Denna process hjälper människor att bli disciplinerade (Khanna, 2009). Alla anställda 
inom den aktuella arbetsplatsen eller arbetsmomentet ska följa och arbeta efter grundreglerna 
för 5S. Genom att tillämpa och göra 5S till företagskultur kommer det på sikt att leda till att 
engagemanget och motivationen hos de anställda ökar betydligt, vilket i sin tur kommer att 
leda till effektivitet och minimering av slöseri enligt Liker (2009). Ytterst ett framgångsrikt 
genomförande av varje steg i 5S bidrar till att uppnå säkerhet, kvalitet och produktivitet 
(Khanna, 2009).  
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3.4.3.1 Implementering av 5S 
Genomförandet och implementeringen av 5S kräver engagemang både från högsta ledningen 
och alla övriga nivåer i organisationen. Det är viktigt att en 5S specialist leder hela 
organisationen mot implementering av 5S, steg för steg (Ho, 1999). Det viktigaste med 5S är 
att det syftar till att få medarbetarna engagerade och att förbättringsarbete gällande trivsel och 
säkerhet vid arbetsplatsen implementeras in i medarbetarnas dagliga rutiner (Ho, 1999). Det 
som också är centralt med arbetet utifrån 5S är att det hjälper verksamhetens strävan efter 
förbättringar och ständig utveckling genom att skapa ett arbete där medarbetarna uppmuntras 
till visuell styrning och kontroll, ifrågasätter slöseri och förstärker känslan av lagarbete (Liker, 
2009). Sist men inte minst är det viktigt att 5S kan fungera som en effektiv förändringsagent 
för att främja kvalitet och kultur inom organisationer genom aktiva inlärningsprocesser (Ho, 
1999). 
 
3.4.4 Kaizen 
När Masaaki Imai publicerade sin första bok 1986, The Key to Japan’s Competitive Success, 
började begreppet Kaizen uppmärksammas av ledningsexperter och forskare runt om i världen 
(Al Smadi, 2009). Ordet Kaizen betyder förbättring. Vidare innebär det en ständig förbättring 
av människans privata liv, hemliv, sociala liv och arbetsliv. Kaizen tillämpat på arbetsplatsen 
innebär en ständigt pågående förbättring som innefattar alla, såväl företagsledning som 
anställda (Imai, 1986). Kaizen är ett brett koncept med många system som täcker flera 
japanska metoder där standardisering är ett viktigt inslag. Det centrala är att etablera en 
standard och behålla den för att sedan förbättra den (Wittenberg, 1994). Imai (1986) påpekar 
också Kaizen som begreppet bakom gott ledarskap. Kaizen är den röda tråden som löper 
genom den filosofi, de system och de problemlösningsredskap som har utvecklats i Japan 
under de senaste decennierna. Arbete med Kaizen innebär att företagsledningen måste ha 
insikten om att tillfredsställa kunden och tjäna kundens behov om företaget vill förbli 
konkurrenskraftigt och fortsätta generera vinst.  
 
Förbättringar på områden som kvalitet, kostnadsstyrning och leveranssäkerhet är väsentliga. 
Kaizen är en kundvärdestyrd strategi för förbättringar och det tas för givet att all verksamhet i 
slutändan bör leda till ökad tillfredställelse för kunden (Imai, 1986). Enligt Imai (1986) ska 
cheferna vara öppna för sätt att förbättra de interna systemen och tillvägagångssätten. Deras 
engagemang i Kaizen bör även sträcka sig till områden som relationer mellan 
arbetsmarknadens parter, marknadsföringsprinciper och relationerna till leverantörer.  
 
3.4.4.1 Kaizen-paraplyet 
Kaizen innefattar en mängd verktyg och ledningsmetoder och illustreras därför ofta som ett 
paraply (figur 4). Under paraplyet kan de olika delarna, som exempelvis 5S, JIT, 
kvalitetscirklar, produktivitetsförbättring, TQC (total kvalitetsstyrning) och Kanban hittas 
(Wittenberg, 1994). 
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Figur 4: Kaizen-paraplyet. Källa: Imai, 1986 
 
Eftersom Kaizen är en ständigt pågående process som angår alla inom organisationen, är 
också alla inom ledningshierarkin involverade i någon aspekt av Kaizen (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 (Al Smadi, 2009).  I många 
organisationer skulle ledningen vara tvungen att ändra förhållningsätt till att dela makten med 
lägre nivåer inom organisationen. Alla inom organisationen bör ges befogenhet att delta i 
fastställandet av mål för processförbättring och ge kreativa förslag till ständiga förbättringar 
(Al Smadi, 2009). 
 
Högre uppsatta chefer och ledare har ett större ansvar att verka för ständiga förbättringar. Då 
medarbetarna blir skickligare i sitt arbete kan fler förslag till förbättringar ifråga om sättet på 
vilket arbetet utförs, lyftas fram. Detta kan ske antingen genom individuella förslag eller 
genom förslag i grupp. På så sätt involveras fler i att skapa ständiga förbättringar inom 
organisationen (Imai, 1986). Det inspirerande temat av Kaizen är att ”det finns alltid rum för 
förbättringar” (Al Smadi, 2009, s. 209). Det innebär att aldrig nöja sig med det man har. I ett 
mycket konkurrenskraftig företagsklimat kan Kaizen sätta den egna organisationen framför 
sina konkurrenter (Al Smadi, 2009). 
 
3.5 Sammanfattning av teori 
Lean Thinking är i grund och botten ett sätt att arbeta processorienterat för att identifiera och 
eliminera slöseri, korta ner ledtider samt minska kostnader och tillmötesgå slutkundens krav 
på kvalitet. Lean Thinkings verktyg och metoder kan appliceras i flera olika branscher då 
principen är densamma.  
 
Vanligtvis illustreras Lean Thinking som ett hus då det skapar en förståelse för vikten av 
systemets ingående delar. Utan en stark grund, stadiga väggar samt ett hållbart tak kommer 
huset att rasa. De fem komponenterna i Lean-huset är; standardisering, just-in-time, 
synliggöra problem, kundfokus och engagemang.  
 

-‐ Kanban 
-‐ Kvalitetsförbättring 
-‐ Just-in-time 
-‐ Zero defects 
-‐ Smågruppsverksamhet 
-‐ Samverkan ledning-medarbetare 
-‐ Produktivitetsförbättring 
-‐ Produktutveckling 

-‐ Kundorientering 
-‐ TQC (Total kvalitetsstyrning) 
-‐ Robotisering 
-‐ QC-cirklar 
-‐ Förslagsverksamhet 
-‐ Automatisering 
-‐ Arbetsdisciplin 
-‐ TPM (Totalt produktivt underhåll)  
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För att dessa komponenter skall fungera och upprätthållas finns det olika verktyg, eller 
arbetsprocesser inom Lean Thinking. Verktyg som 5S, Kaizen, Visual Management och 
Supply Chain Management är alla framtagna och optimerade för uppgiften att skapa och 
vidareutveckla ett välfungerande Lean-Hus, som i sin tur genererar en slutprodukt med ett 
större slutvärde för kunden.  
 
Dessa metoder och verktyg låg till grund för operationaliseringsschema, intervjuguider samt 
observationsmallar som användes vid insamling av empiriskt material. 
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4. Empiri 
I följande kapitel presenteras den för studien insamlade empirin. Samtlig data har inhämtats 
genom intervjuer, observation samt interna dokument. 
 
4.1 Lean Thinking i organisationen 
För fallföretaget var det redan från dag ett viktigt att skapa ett verksamhetsledningssystem 
som skulle verka för att produktionen och organisationen skulle följa Lean Thinkings 
grundprinciper. Samtidigt var det viktigt för ledningen att alla inom organisationen delade 
samma uppfattning om Lean Thinking, för att de gemensamt skulle nå de uppsatta målen. 
	  
”Alla som börjar hos oss skall gör ett aktivt val om de kan tänka sig arbeta Lean. Därefter får 
de gå en kurs med mig på fyra timmar som tar upp vad det innebär att arbeta med Lean.” 

Ledningsnivå 
	  
4.1.1 Identifiering och eliminering av slöseri 
För att fallföretaget skall lyckas med sin affärsidé är det viktigt för dem att identifiera och 
eliminera slöseri inom hela organisationen. För att lyckas i denna strävan har fallföretaget 
byggt upp ett verksamhetsledningssystem som bland annat innefattar rutiner angående möten, 
så kallade pulsmöten. Pulsmötena har blivit motorn i hela deras arbete med Lean Thinking. 
Ett viktigt verktyg för att pulsmötena skall generera något är vita boken. Vita boken är något 
som varje hantverkare skall ha med sig och anteckna avvikelser och förslag till förändringar i. 
Dessa anteckningar är sedan det som ligger till grund för pulsmötena. Ledningen (personlig 
kommunikation, 20 april, 2011) förklarade hur vita böckerna bidrar till att problem lyfts fram 
och att utan dessa böcker stannar det arbetet upp. De såg heller inte något alternativ till detta 
arbetssätt. 
	  
Pulsmötena fungerar som en informationskedja med tre separata möten som vardera syftar till 
att varje problem skall lyftas till berörd nivå. 
	  
07:00 är det möte på byggarbetsplats: 
 
”Varje morgon samlas man 5 minuter framför en whiteboard, ståendes och utan att dricka 
kaffe. Detta för att uppmärksamheten skall vara på just mötet. Sedan går man igenom de 
avvikelser och förbättringsförslag som uppstått.” 

Ledningsnivå 
 
Avvikelserna kategoriseras i problem som beror på faktorer som rör byggarbetsplatsen och 
problem som beror på något som är fel i en överliggande nivå. Problem som går att lösa på 
byggarbetsplatsen löses där, exempelvis att ett verktyg inte kunde hittas på sin givna plats. 
Övriga avvikelser som inte uppstår på grund av ett fel på arbetsplatsen skickas vidare till 
överliggande nivå. 
 
08:00 är det möte på avdelningsnivå: 
 
”Projektchefen har samlat in information från samtliga pågående projekt och presenterar 
dessa samt att problem som dykt upp på avdelningsnivå diskuteras.” 

Ledningsnivå 
 

På samma sätt som vid 07:00-mötet kategoriseras de upptagna avvikelserna vid 08:00-mötet. 
Avvikelser som bara rör ett projekt, exempelvis att något saknas vid en leverans, är kopplade 
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till inköp och löses på berörd avdelning. De avvikelser som däremot är av den karaktären att 
det rör alla pågående projekt, konstruktionsfel är ett exempel på avvikelse som skickas vidare 
till 09:00-mötet. 
 
09:00 är det tvärfunktionellt möte:   
 
”Då träffas en person ifrån varje avdelning. De avdelningar som berörs av de avvikelser som 
kommit fram vid tidigare möten får till uppgift att lösa dessa.” 

 Ledningsnivå 
 
Varje morgon skall dessa pulsmöten hållas och det är något som vi ständigt håller på att 
hamra in berättade ledningen (personlig kommunikation, 20 april, 2011). Däremot ser 
verkligheten annorlunda ut. Hantverkarna (personlig kommunikation, 29 april, 2011) beskrev 
att morgonmötena inte hålls varje morgon, utan sker mer oregelbundet. 
 
Då dessa möten är motorn i fallföretagets förbättringsarbete och det är här som avvikelser och 
problem belyses, är det viktigt att dessa sker i den utsträckning som de ska. Utan detta arbete 
försvinner hela organisationens arbete med att ständigt förbättras. Ledningen (personlig 
kommunikation, 20 april, 2011) beskrev vidare hur bra detta fungerade till en början med 
inrapporteringen av avvikelser och förbättringsförslag, men att det avtagit allt eftersom. 
 
”Hantverkarna gjorde ett jättebra jobb med att rapportera in ärenden, men tyvärr fick de 
ingen feedback på sina inrapporteringar.” 

Ledningsnivå 
 
”Ibland känns det enklare att gå direkt till den som man vet ansvarar för området där 
problem dyker upp. Det känns som det tar längre tid att göra det rätt och ibland att det inte 
ens uppmärksammas.” 

Hantverkarnivå	  
	  
Identifieringen av problem fungerar idag bra inom fallföretaget, däremot menade ledningen 
(personlig kommunikation, 20 april, 2011) att det finns mer att önska gällande eliminering. 
Som det ser ut har inte fallföretaget ett standardiserat sätt att lösa problem utan istället delas 
lösningarna in i kortsiktig lösning och långsiktig lösning. Exempelvis tar lösningar till 
problem som är kopplade till konstruktionsfel oftast lång tid att genomföra och oftast får inte 
hantverkarna se ett resultat av ändringen förrän vid nästa bygge. Det resulterar då i att vi 
tvingas göra en tillfällig kortsiktig lösning som kan resultera i traditionellt byggande 
förklarade ledningen (personlig kommunikation, 20 april, 2011). De beskrev också att en del 
kortsiktiga lösningar endast berörde administrativ nivå, vilket då kunde resultera i en tillfällig 
rutin fram till dess att den långsiktiga lösningen hade tagits i bruk. 
 
4.1.2 Slöseri inom fallföretaget 
Den stora fördelen med fallföretagets byggsystem för lätta innerväggar är att det materialspill 
som vanligtvis förknippas med traditionellt byggande i stort sätt inte drabbar fallföretaget. 
Ledningen (personlig kommunikation, 20 april, 2011) förklarade att detta beror på riktat 
inköp och skräddarsydda materialbeställningar. Det innebär att leverantörer svarar för 
eventuellt materialspill. 
 
Givetvis förkommer det olika typer av slöseri inom fallföretaget. Både ledningen (personlig 
kommunikation, 20 april, 2011) och hantverkarna (personlig kommunikation, 29 april, 2011) 
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beskrev hur omarbete av olika slag förekommer regelbundet. Det kan vara gipsskivor som 
gått sönder som måste bytas, väggar som monteras i fel ordning och olika passbitar som måste 
justeras in. Vid vår observation lade vi märke till hur hantverkarna tvingades med hammare 
justera de takskenor som används för infästning av innerväggar. Detta utfördes för att 
underlätta monteringen av väggelementet. Hantverkarna (personlig kommunikation, 29 april, 
2011) nämnde i samband med detta att takskenorna med fördel kunnat tillverkas 1 millimeter 
bredare vilket hade underlättat montaget. 
 
Ytterligare fördelar med fallföretagets arbetssätt är att det slöseri som kopplas till väntan av 
transport och liknande har de lyckats minimera till det yttersta. Detta har lösts genom att en 
leveransplan upprättas när projektet startar, där alla leveranser är inbokade i förväg. Däremot 
har detta arbetssätt sina nackdelar. Platschefen (personlig kommunikation, 29 april, 2011) 
beskrev att varje lägenhet fungerar som lager för väggkomponenterna och köken innan dessa 
slutligen monteras. Detta skapar onödiga rörelser då hantverkare och underentreprenörer 
tvingas flytta komponenter för att fortsatt arbete skall gå att utföra.  
 
Fallföretaget har valt att upprätta ett eget tillvägagångssätt vid uppförande och montering av 
byggnader. Det är utformat för att minimera väntan och flaskhalsar i byggnadsprocessen. 
Montageprocessen är utformad på så sätt att det endast skall finnas en yrkeskategori åt gången 
på varje våningsplan. Fördelen med detta beskrev både platschefen (personlig 
kommunikation, 29 april, 2011) och hantverkarna (personlig kommunikation, 29 april, 2011) 
är, jämfört med traditionell byggnation, att vi slipper slåss om utrymmena. Samtidigt ställer 
detta krav på alla inblandade, både fallföretaget och underleverantörer, att hålla den givna 
tidsplanen för att inte behöva vänta på föreliggande arbetsmoment.  
 
”/…/ vissa moment är direkt beroende av tidigare utförda arbeten. Till exempel är viss 
brandskyddsmålning inte klar än, vilket gör att vi inte kan montera den sista väggbiten. Alltså 
måste vi gå tillbaka med verktyg och färdigställa vid ett senare tillfälle.” 

Hantverkarnivå 
 
Ledningen (personlig kommunikation, 20 april, 2011) berättade att de lyckats minimera 
förekomst av överarbete kopplat till slutkundens krav. Detta då de genom sin standardiserade 
produkt erbjuder ett byggsystem som alltid håller samma nivå. Samtidigt beskrev de att 
fallföretaget initialt erbjöd för många tillvalsmöjligheter vilket var ett överarbete i sig. 
Fallföretaget var tvunget att säga ja till kunder som önskat sig hus som egentligen inte passade 
in i deras byggsystem. Detta berodde på att det inte fanns tillräckligt många kunder som 
efterfrågade den produkt fallföretaget erbjöd. Om fallföretaget skall leverera en standardiserad 
produkt bör valmöjligheterna i utformningen hållas till ett så lågt antal som möjligt förklarade 
ledningen (personlig kommunikation, 20 april, 2011). De berättade också att detta är något de 
blivit striktare med och de har nu hittat en lagom nivå i sitt tillvalssystem.  
 
4.2 Fallföretagets Lean-hus 
Fallföretaget har i sitt arbete med Lean Thinking utvecklat ett eget Lean-hus. Detta består av 
följande delar: 
 
Standardisering: Ett arbetssätt som samtliga följer och som är det säkraste, enklaste och mest 
effektiva sätt vi känner till. 
 
Just-in-time: Rätt tid, rätt plats, rätt mängd, rätt innehåll. 
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Gör problem synliga: Vi tillkallar alltid hjälp då vi inte kan uppfylla överenskomna 
förväntningar.  
 
Kundnytta och ständiga förbättringar: Det vi gör är alltid efterfrågat av kunden och vi har 
inställningen att allt går att förbättra. 
 
Lagarbete och engagemang: Genom lagarbete och engagemang kan vi nå hur långt som helst.  
 
4.2.1 Standardiserat arbete 
Fallföretagets varuflöde för lätta innerväggar är standardiserat. Varuflödet för lätta 
innerväggar följer en uppsatt ordning; A-Handling, konfigurering, beställning, tillverkning 
och emballering, leverans, inlyft på bjälklag, lagring, uppackning, montering och 
färdigställande. I verksamhetsledningssystemet finns olika handlingar med klickbara 
processbilder och länkade dokument till; rutiner, Sheet of Standardization (SOS-blad), 
hjälpmedel och checklistor. SOS-bladen innefattar förklaringar och beskrivningar för hur 
varje enskild aktivitet skall utföras. De förbättringar som framkommer vid fallföretagets 
pulsmöten är det som sedan ligger till grund för SOS-bladens omfattning och utformning. 
Ledningen (personlig kommunikation, 20 april, 2011) förklarade att det finns mycket som är 
inskrivet i dessa SOS-blad men att användningen av dessa inte sker i den önskade 
utsträckningen. Detta på grund av att de inte uppdateras som de skall och blir därför 
inaktuella.  
 
”Jag upplever att de inte riktigt används av den anledningen att de är out of date, vilket 
innebär att vi inte riktigt har gjort vår hemläxa.” 

Ledningsnivå 
 
Vid observationen av arbetsplatsen är detta något som vi får ta del av då diskussion uppstod 
angående vilka bultar som skulle användas vid montering. Detta berodde på att SOS-bladen 
inte var uppdaterade.  
 
Montaget av innerväggarna är standardiserat även det. Innerväggarna levereras från fabrik 
lastade i montageordning. Därefter lyfts innerväggarna in våningsvis i respektive lägenhet, 
detta samtidigt som stommen reses. När stommen är rest påbörjas arbetet med att mäta och 
markera väggarnas position inne i lägenheterna. Därefter placeras golvskenor ut efter 
markeringar som gjorts samt kapas vid behov till rätt längd. Nästa moment är att fästa 
golvskenorna i bjälklaget. Sedan upprepas samma moment med takskenorna. Därefter lyfts 
väggelementen på plats och fästes med skruv och sättlim. Platschefen (personlig 
kommunikation, 29 april, 2011) förklarade hur det finns två alternativ till hur väggarna skall 
monteras. Ett av dessa alternativ är att montera samtliga skenor i en lägenhet, för att sedan 
montera lägenhetens innerväggar. Därefter fortsätter montaget på samma sätt i nästa lägenhet 
på samma våningsplan. Det andra alternativet är att montera samtliga skenor för ett helt 
våningsplan, för att sedan montera samtliga innerväggar.  
 
”Det går snabbare att montera våningsvis, en går innan och lägger skenor och två går efter 
och monterar väggarna.” 

Platschefsnivå 
 

Hantverkarna (personlig kommunikation, 29 april, 2011) förklarade att vilket sätt som 
används egentligen inte spelar någon större roll, de upplever inte att det ena sättet är mer 
effektivt än det andra utan att valet av monteringssätt beror på föreliggande arbetsmoment.  
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4.2.2 Just-in-time - Rätt tid, rätt plats, rätt mängd, rätt innehåll. 
Att arbeta Just-in-time berör alla nivåer inom fallföretagets organisation. Däremot är det vissa 
delar i varuflödet där det inte går att uppnå förklarade ledningen (personlig kommunikation, 
20 april, 2011). Gällande projektstarten är det inte fallföretaget som styr över denna, utan den 
styrs av andra aktörer. En annan orsak som bidrar till att fallföretaget inte är så JIT som de 
önskar beror enligt ledningen (personlig kommunikation, 20 april, 2011) på att organisationen 
fortfarande befinner sig en uppstartsfas. Det bidrar till att de inte har en jämn fördelning av 
pågående projekt över året.  
 
”Som det är nu kommer projekten ofta i kluster och vi har ju vår kapacitet vilket gör att vi 
måste bre ut arbetet och lägga saker på lager.” 

Ledningsnivå 
 
Skulle produktionen ske i den takt som behövs hade organisationen varit oerhört 
överbemannad större delar av året förklarade ledningen (personlig kommunikation, 20 april, 
2011). Det bidrar till att vi tvingas skapa lager.  
 
Leverans av material och byggkomponenter till byggarbetsplats fungerar dock så JIT som det 
är möjligt. Genom leveransplanen som utarbetas vid projektstart bestäms när material skall 
levereras till byggarbetsplats. Leveranser verifieras dock i förhand och då minimeras risken 
att oförutsedda händelser inträffar förklarade platschefen (personlig kommunikation, 29 april, 
2011).  
 
Ledningen (personlig kommunikation, 20 april, 2011) berättade att den största flaskhalsen i 
verksamheten är bemanningen. När beställningsvolymen ökar har företaget svårt att möta 
dessa produktionskrav då bemanningsantalet är konstant, vilket är orsaken till flaskhalsen. 
Platschefen (personlig kommunikation, 29 april, 2011) förklarade att de största flaskhalsarna 
är de händelser som inte går att förutse.	  
	  
4.2.3 Att synliggöra problem 
Som tidigare nämnts är vikten av att synliggöra avvikelser och problem grunden för 
fallföretaget. Utan att dessa lyfts fram stannar utvecklingen och förbättringsarbetet helt av 
inom organisationen. Det är alltså i de vita böckerna som allt förbättringsarbete påbörjas. De 
förändringar som sen sker skall föras in i fallföretagets ärendehanteringssystem, det är via 
detta interna system som problem och förbättringar görs synliga för hela verksamheten. 
Ledningen (personlig kommunikation, 20 april, 2011) beskrev att arbetet med att belysa 
problemen skall ske kontinuerligt, dels genom de vita böckerna men också genom de 
pulsmöten som skall vara en daglig företeelse. 
 
”De vita böckerna och ärendehanteringssystemet gör det möjligt att samla information från 
samtliga pågående projekt.” 

Ledningsnivå 
 
”När problem rättas till här på arbetsplatsen så skrivs lösningen in i 
ärendehanteringssystemet. På så sätt tas den kunskapen vidare till nästa projekt.” 

Platschefsnivå 
Ledningen (personlig kommunikation, 20 april, 2011) berättade hur viktigt det är att de 
anställda vet vad avvikelser inom Lean Thinking faktiskt är och därav är värt att rapportera in. 
De förklarade att de fel som oftast rapporteras in är fokuserade på byggtekniska problem, 
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exempelvis skador på konstruktionen. Däremot missar fallföretaget att framföra de fel som 
beror på individens agerande, exempelvis när det lyfts på luren för att lösa ett problem istället 
för att använda sig av de vita böckerna.  
	  
4.2.4 Lagarbete och engagemang inom fallföretaget  
När fallföretaget grundades var engagemanget stort och alla ville lyckas berättade ledningen 
(personlig kommunikation, 20 april, 2011). De trodde att detta berodde på att många av de 
som valde att arbeta på fallföretaget då var insatta i vad det innebar att arbeta med Lean 
Thinking.  
 
”Vi har haft en utveckling då vi från början var ett bolag med uppfinnar-Jockar som tyckte 
det var intressant att hitta på nya arbetssätt att rätta sig efter. Men nu när vi är färdiga med 
grunden i vårt system är det inte lika mycket kvar att uppfinna utan nu är det bara att 
producera och hålla sig till planen.” 

Ledningsnivå 
 
Ledningen (personlig kommunikation, 20 april, 2011) förklarade att detta har bidragit till att 
många av de eldsjälar som var en stor inspiration har lämnat företaget. Samtidigt berättade de 
att alla inom organisationen är engagerade och lojala till verksamheten, alla vill prestera något 
bra.  
 
Ledningen (personlig kommunikation, 12 maj, 2011) berättade också att trots att fallföretaget 
lämnat uppfinningsfasen bakom sig betyder inte det att de slutat att utvecklas. Genom att 
förbättra deras byggsystem fortsätter arbetet med att utveckla deras produkt. De beskrev också 
att många av de förändringar som läggs in i byggsystemet baseras på de iakttagelser som 
hantverkarna och platschefer gjort i sitt dagliga arbete. Detta blir en naturlig del i att engagera 
de anställda att fortsätta med sitt arbete att finna avvikelser och förbättringsförslag.  
 
”/…/ genom att rapportera in ökar engagemanget. Men samtidigt är det också det som dödar 
dem då de känner att de inte får feedback så fort som de önskar.” 

Ledningsnivå 
  
Att alla inom organisationen arbetar enligt Lean Thinkings principer är av största vikt. Därför 
är det viktigt att engagera de anställda att arbeta efter de två riktmärken som satts upp; att göra 
sitt jobb och att göra det bättre. Platschefen (personlig kommunikation, 29 april, 2011) 
beskrev att det finns ett belöningssystem för att sporra hantverkarna att utföra sitt jobb så 
leant som möjligt. Belöningssystemet premierar bland annat; när tidsplanen följs, när noll fel 
uppnås samt arbetet med att hålla arbetsplatsen organiserad och ren.  
 
Ledningen (personlig kommunikation, 20 april, 2011) berättade dock att det är viktigt att 
finna andra morötter i arbetet mot Lean som inte är av ekonomisk karaktär. De förklarade 
också att de vita böckerna är en del av att engagera och uppmuntra samtliga medarbetare att 
förbättra sitt eget arbete.  
 
Platschefen (personlig kommunikation, 29 april, 2011) berättade att en viktig del i arbetet med 
att engagera sina hantverkare är att ha en öppen kommunikation och morgonmöten. På dessa 
möten förmedlas vad som är viktigt för att arbeta enligt Lean Thinking. Platschefen förklarade 
också att det finns ett dokument med fem olika punkter, dessa betygsätts utifrån hur väl de 
sköttes ur ett Lean Thinking perspektiv. Platschefen (personlig kommunikation, 29 april, 
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2011) förklarade dock att användningen av dessa har avtagit då arbetet med Lean mer eller 
mindre sitter i ryggmärgen efter några års arbete. 
 
”Det är väl lite vid morgonmötena som engagemanget präntas in men i övrigt känns det som 
ansvaret att bli engagerad ligger hos individen.” 

Hantverkarnivå 
 

Platschefen (personlig kommunikation, 29 april, 2011) förklarade att en del i arbetet att 
engagera hantverkarna är att låta dem vara en naturlig del i utbildningen av nyanställda 
hantverkare. När nya hantverkare anställs får de gå bredvid någon som arbetat med Lean 
Thinking och ta lärdom av dennes erfarenhet av arbete med Lean Thinking. Platschefen 
(personlig kommunikation, 29 april, 2011) beskrev det som, genom att sprida kunskapen 
mellan alla pågående projekt uppnås en jämn kunskapsnivå. 
 
”Att få förklarat vad det innebär att arbeta med Lean och även att jobba tillsammans med en 
hantverkare som vet vad som gäller tror jag är rätt sätt att få nyanställda att växa in i sin 
Lean roll.” 

Platschefsnivå 
 
4.2.5 Fokus på kunden, slutvärde och mål 
Som fallföretaget fungerar idag är deras slutkund även deras samarbetspartner. 
Samarbetspartnern har gett fallföretaget i uppdrag att bidra till samarbetspartnerns tillväxt 
genom att leverera bostäder med tillräckligt hög kvalitet och till priser som är avsevärt lägre 
än dagens marknadspriser.  
 
”Vi fungerar i praktiken som underleverantörer. Ett utomstående företag lägger grundplattan 
och vårt arbete tar vid när stommen skall resas.” 

Platschefsnivå 
 
För att kunna stärka slutvärdet är det viktigt för oss att komma projektets slutkund närmre 
förklarade ledningen (personlig kommunikation, 20 april, 2011). De förklarade att slutkunden 
idag har samarbetsgrupper där olika avdelningar har representanter för varje unikt projekt. I 
dessa grupper är inte fallföretaget med, vilket bidrar till att de inte kan berätta vilka förbehåll 
deras produkt har. 	  
	  
4.3 Verktyg för förbättringsarbetet 
Ledningen (personlig kommunikation, 20 april, 2011) förklarade att de inom fallföretaget har 
valt att arbeta med olika verktyg för att upprätthålla arbetet med Lean Thinking. Att 
synliggöra problem genom de vita böckerna är ett sätt att arbeta med Visual management. 
Vikten av god kommunikation, ordning och reda samt att ständigt vara öppen för att förändra 
sitt arbete är andra avgörande faktorer för utvecklingen. 
 
4.3.1 Vikten av kommunikation 
Vid byggnation är kommunikationen mellan samtliga inblandade av stor vikt. Platschefen 
(personlig kommunikation, 29 april, 2011) förklarade att inför varje projekt upprättas en 
projektplan som behandlar det som skall bidra till att projektet fortlöper smidigt. Platschefen 
berättade att projektplanen bland annat tar upp att ett möte mellan platschef och hantverkarna 
skall förekomma dagligen och var fjortonde dag med underleverantörer. 
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”/…/ detta är något som görs i den mån det går. Vi ska dock bli bättre på att hålla dessa 
möten.” 

Platschefsnivå 
 
”Kommunikationen här på arbetsplatsen mellan oss hantverkare, underleverantörer och 
platschef fungerar bra. Men det känns som det stannar där, det berättas inte för nästa nivå.” 

Hantverkarnivå 
	  
Ledningen (personlig kommunikation, 20 april, 2011) berättade att de önskar att det hade 
upprättats ett system som möjliggjort en öppnare kommunikation. De menade också att pratet 
som sker under kaffepausen hade varit en viktig del i arbetet att lära känna och förstå 
varandra, tyvärr förhindrar den geografiska spridningen det. 
 
4.3.2 Visuellt ledarskap 
Fallföretagets verksamhetsledningssystem spelar en betydande roll vad gäller att synliggöra 
arbetsprocesser och förändringar samt att upprätthålla kommunikationen mellan geografiskt 
spridda arbetsplatser. Ledningen (personlig kommunikation, 20 april, 2011) menade dock att 
det finns vissa begränsningar i deras tillvägagångssätt. De berättade att idag ligger mycket av 
ansvaret på platschefen och att det blir upp till denne att informera hantverkarna om det som 
står i ärendehanteringssystemet. Sker inte detta är inte systemet till någon nytta. 
 
Det vore en stor fördel om samtliga inom organisationen hade fått större inblick i 
verksamhetsledningssystemet. Som det ser ut nu är det upp till platschefen att agera 
förmedlare. Dock ökar detta kritiken från platscheferna gentemot systemet menade ledningen 
(personlig kommunikation, 20 april, 2011). De berättade också att när engagemanget brister 
hos platschefen så förlorar de tyvärr den önskade kommunikationen och når inte varandra, 
vilket är ytterst viktigt. 
	  
4.3.3 5S på byggarbetsplats 
Platschefen (personlig kommunikation 29 april, 2011) förklarade att en viktig del i arbetet 
med Lean Thinking är att hålla arbetsplatsen städad och att varje sak skall ha sin givna plats. 
Av den anledningen har det blivit en del av arbetsuppgiften att plocka undan efter sig. 
Platschefen menade också att om detta sätts i system från dag ett av ett projekt så följs det, 
samtidigt som det inte får gå till överdrift. Hantverkarna (personlig kommunikation, 29 april, 
2011) beskrev dock att det ibland kan vara svårt att upprätthålla den ordningen då det händer 
att underleverantörer inte har samma inblick i arbetet med Lean Thinking.  
 
”Varje fredag ska det städas, sen är det upp till var och en att sköta det arbetet.” 

Hantverkarnivå 
 
”Det ingår i hantverkarnas arbetsuppgift att hålla rent och snyggt, en kvart per dag är avsatt 
till detta. Samtidigt sägs det i korridorerna att detta inte hålls.” 

Ledningsnivå 
 
Vid vår observation kunde vi i enstaka fall se att skadat, föråldrat och överblivet material inte 
avskilts från arbetsplatsen. Vi uppmärksammade en omonterad innervägg med trasig 
gipsskiva som ännu inte kasserats. På grund av att avfallscontainer för gips saknades under 
den dag vi utförde observation lagrades istället all överbliven gips inne lägenheterna.  
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I materialcontainrar har varje sak sin plats. Varje skruv och bricka har en märkning på 
hyllkanten vilket gör att det är lätt att hålla koll på materialtillgångarna menade hantverkarna 
(personlig kommunikation, 29 april, 2011). De visade också de verktygsvagnar som är 
utrustade med endast de nödvändigaste verktygen för ändamålet, exempelvis montering av 
innerväggar. Vid vår observation lade vi också märke till att arbetsytor och förråd endast 
innehöll de verktyg och material som behövs vid montering.  
 
De visuella informations- och kommunikationstavlor vi tog del av vid arbetsplatsen upplevde 
vi som informativa, relevanta och uppdaterade. Tavlorna som fanns uppsatta inne i 
kontorsbaracken innehöll bland annat Gantt-schema, arbetsschema, leveransplan, 
ordningsregler och arbetsmiljöplan. Inne i varje lägenhet fanns monteringsritningar uppsatta 
för att hantverkarna enkelt och snabbt skall kunna kontrollera hur monteringen skall utföras i 
varje specifik lägenhet. Vid observation lade vi dock märke till hur diskussion uppstod till 
följd av ett icke uppdaterat SOS-blad vilket ska ange rutiner rörande ett arbetsmoment.  
 
Både platschefen och hantverkarna (personlig kommunikation, 29 april, 2011) beskrev 
fördelarna med ordning och reda. De menar att arbetet blir effektivare och trevligare när man 
slipper hoppa över kablar, skräp och liknande saker. Vid vår observation uppmärksammade vi 
att arbetsmiljön överlag var mycket bra. Luftens kvalitet upplevdes som god och arbetsytor 
hade bra ljusinsläpp.  
 
Hantverkarna (personlig kommunikation, 29 april, 2011) berättade att det som bestämts 
angående städning är att detta skall utföras varje fredag. Samtidigt ansåg de själva att det är 
lättare att städa lite hela tiden. Däremot upplever de inte att alla delar den uppfattningen och 
det är vanligt att vissa städar mer än andra. Hantverkarna (personlig kommunikation, 29 april, 
2011) berättade också att den ojämnhet i städning som finns resulterar i att visst 
iordningställande av arbetsplatsen ibland måste ske. Detta för att arbetet skall kunna fortlöpa.  
 
4.3.4 Strävan efter förbättring 
Att fallföretaget ständigt arbetar mot att förbättra sin organisation och sitt sätt att arbeta är en 
nödvändighet och det görs huvudsakligen genom deras pulsmöten. Arbetet med pulsmöten 
och de vita böckerna är som tidigare nämnt motorn i deras arbete mot att förbättras.  
 
En annan del i att förbättra organisationen är att utveckla och vidareutbilda de anställda inom 
området Lean Thinking. Platschefen (personlig kommunikation, 29 april, 2011) berättade att 
det årligen hålls utvecklingssamtal med hantverkarna där förslag och önskningar om olika 
kurser och utbildningar diskuteras.  
 
Platschefen (personlig kommunikation, 29 april, 2011) förklarade också hur viktigt det är att 
ta tillvara på den kunskap och erfarenhet som hantverkarna får vid montering av deras hus. 
Inför uppförandet av det andra huset satte sig platschef och hantverkare ner för att 
tillsammans diskutera tidsplanen och förslag på ändringar. Det är ett enkelt sätt att uppmuntra 
dem och visa att de har en betydelse i sammanhanget menade platschefen (personlig 
kommunikation, 29 april, 2011). 
 
”När vi får beröm är jag alltid noga med att framföra det till hantverkarna eftersom det är de 
som gör det egentliga jobbet. Jag tycker det är viktigt att inte bara framföra det negativa.” 

Platschefsnivå 
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4.4 Underlag för kostnadsberäkning 
Under våra möten med fallföretaget visade de oss det material vi var tvungna att ta del av för 
att vi skulle kunna jämföra prefabricerat byggande med det traditionella. Vi fick inblick i 
prislistor för deras material gällande uppförande av innerväggar, arbetskostnader samt 
kostnader för leverans. Vi fick även ta del av konfigurationshandlingar för det unika projektet 
för att på så sätt beräkna materialåtgången vid uppförande av innerväggar. Med hänsyn till 
sekretess kommer vi inte att redovisa dessa, men i vår analys kommer det finnas 
beräkningskalkyler baserade på dessa dokument. 
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5. Analys 
Nedan följer analys av den insamlade empirin. Det empiriska materialet analyseras utifrån 
den teoretiska referensram vi valt för studien. Vi kommer också i detta kapitel redovisa 
kostnadsberäkningar för prefabricerat och traditionellt byggande. 
 
5.1 Slöseri 
För att identifiera och eliminera slöseri arbetar fallföretaget med ett antal verktyg. De mest 
centrala verktygen är pulsmöten och vita boken, genom vilka avvikelser och 
förbättringsförslag lyfts fram. De vita böckerna är särskilt avgörande vad gäller att lyfta fram 
avvikelser kopplade till olika former av slöseri. Samtidigt bidrar arbetet med de vita böckerna 
till den information som behandlas vid pulsmötena och som senare eventuellt skall föras in i 
deras byggsystem, ärendehanteringssystem eller verksamhetsledningssystem. Detta blir också 
viktigt då verksamheten är geografiskt utspridd och kommunikationen kräver extra 
engagemang av de inblandade. Därför är det av största vikt att detta arbete får fortlöpa. 
Genom att införa inarbetade rutiner för identifiering och eliminering av slöseri har 
fallföretaget tagit ett tydligt steg mot Lean Thinking. Paul (2007) menar att ett av de första 
stegen mot Lean Thinking är att skapa förståelse för de problem som organisationen vanligen 
belastas av. Detta utan att nödvändigtvis känna till vilka problem som räknas till slöseri.  
 
Även om fallföretagets arbete med att identifiera slöseri är väl utvecklat så lämnar deras 
metoder för eliminering av slöseri mer att önska. Ledningen förklarade att ett formaliserat sätt 
att eliminera slöseri idag saknas. Detta innebär att problem som uppstår, ibland löses 
kortsiktigt och utanför ramarna av Lean Thinking. Lean Thinking förespråkar istället 
långsiktiga genomarbetade lösningar då dessa i större utsträckning är kvalitetssäkrade samt 
förhindrar att problemen uppstår på nytt (Karlsson & Åhlström, 2000). Samtidigt är det viktigt 
att förstå att kortsiktiga lösningar är nödvändiga i väntan på långsiktiga lösningar då 
produktionen måste fortgå.   
 
Josephson och Saukkoriipi (2005) menar att det mer eller mindre förekommer någon form av 
slöseri i alla organisationer. De vanligaste typer av slöseri som fallföretaget uppmärksammat 
är omarbete, onödiga rörelser och aktiviteter som inte behövs. Ett exempel på aktiviteter som 
inte behövs är då hantverkarna tvingas manuellt justera bredden på takskenorna för att lättare 
kunna montera innerväggarna. Den här typen av aktivitet räknas till tvingat slöseri (Josephson 
& Saukkoriipi, 2005). Detta då den utförs för att det direkt värdeskapande arbetet skall 
fungera (Josephson & Saukkoriipi, 2005). Då väggkomponenter och kök lagras i varje 
lägenhet skapar det onödiga rörelser. Dessa rörelser innebär att de icke monterade 
innerväggarna och köken tvingas flyttas för att annat arbete skall gå att utföra. Womack och 
Jones (1996) menar att onödiga rörelser är de rörelser som sker i felaktigt syfte. Samtidigt 
ökar denna förflyttning risken för att skador uppstår i materialet vilket i sin tur skapar 
omarbete. Ett sådant omarbete är exempelvis när en gipsskiva på en innervägg tvingas bytas 
på grund av att den skadats i väntan på att monteras. Det arbete som sker på grund av tidigare 
misstag benämner Womack och Jones (1996) som omarbete. 
 
Arbetet med att identifiera slöseri kopplat till tekniska fel fungerar bra inom fallföretaget. 
Ledningen förklarade att samtidigt som rapportering av byggtekniska problem fungerar bra så 
missar de att framföra de fel som beror på individens agerande. Exempelvis när rapportering 
av avvikelser inte sker genom ärendehanteringssystemet. Ledningen ansåg att slöseri av denna 
typ inte rapporteras då kännedom om vad som räknas till slöseri saknas. Det är viktigt att hela 
organisationen förstår vad som räknas till slöseri då dessa måste identifieras för att kunna 
elimineras (Josephson & Saukkoriipi, 2005).  
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5.2 Standardisering  
Fallföretaget har infört standardiserade processer i hela organisationen. Arbetsrutiner för varje 
process finns dokumenterade i verksamhetsledningssystemet. Detta i form av SOS-blad, 
checklistor samt andra hjälpmedel. Genom dessa standardiserade processer är det möjligt att 
undvika spridning av slutproduktens kvalitet menar Sandkull och Johansson (1996). Sandkull 
och Johansson (1996) menar vidare att företag genom verktyg som dessa kan reglera alla 
förutsägbara arbetsmoment och situationer. Då SOS-bladen är det underlag som ska användas 
när en aktivitet utförs är det av yttersta vikt att dessa är uppdaterade. När så inte är fallet blir 
informationen till hantverkare inaktuell. Ledningen förklarade att de på ledningsnivå har 
uppmärksammats att de inte gjort vad som krävs för att hålla samtliga SOS-blad uppdaterade. 
Timothy och Jeffrey (2011) menar att när arbete med att hålla olika verktyg pålitliga brister, 
kan det orsaka problem som vanligen visar sig i tidsvariation eller driftstopp.  
 
Vid montage av innerväggarna är rutiner och arbetsmoment standardiserade. Samtidigt finns 
möjligheten att alternera ordningsföljden av montaget mellan lägenhetsvis och våningsvis, 
vilket ger en klar fördel om föreliggande arbetsmoment blir försenade. Denna valmöjlighet 
innebär att montaget kan vara flexibelt när det behövs. Timothy och Jeffrey (2011) menar att 
standardisering inte behöver betyda att arbete skall utföras på exakt samma sätt varje gång. 
Standardisering bör istället vara det arbetssätt som vid given tidpunkt är det bästa sättet att 
utföra givet arbete på (Timothy & Jeffrey, 2011). 
 
Som tidigare nämnts saknar fallföretaget ett tydligt standardiserat tillvägagångssätt för 
problemlösning. Istället för att alltid skapa långsiktiga lösningar används ofta kortsiktiga 
lösningar vilket lutar mer åt traditionellt byggande, alltså bort från Lean Thinking. Kortsiktiga 
lösningar skall om möjligt undvikas då de ofta leder till att samma problem uppstår igen vid 
ett senare tillfälle. Wittenberg (1994) beskriver hur en långsiktig standardiserad lösning är 
bättre då den även tillåter utveckling och förbättring över tid.  
 
5.3 Just-in-time 
För fallföretaget innebär just-in-time; rätt tid, rätt plats, rätt mängd och rätt innehåll vilket är 
något som de ständigt strävar efter. Genom att arbeta på detta sätt menar Pheng och Chuan 
(2001) att det går att eliminera slöseri i organisationer. Ledningen förklarade att de inte är så 
JIT som de önskar i alla avseenden. Fallföretaget har inte någon möjlighet att påverka när 
deras projekt startar och kan därför tvingas producera byggkomponenter som lagras innan 
leverans. Hade deras produktion varit mer utspridd över hela året hade det funnits en 
möjlighet att leverera de tillverkade byggkomponenterna så snart de står klara i fabrik. Detta 
hade då mer liknat det system som Taiichi Ohno tog fram, där varje steg i ett varuflöde 
hämtade material från föreliggande arbetsstation när det behövdes, vilket i sin tur minimerar 
lagerhållningen (Waters-Fuller, 1995). 
 
Inom andra delar av fallföretaget uppnås dock JIT. Platschefen förklarade att leveranser av 
material till byggarbetsplats sker utifrån en leveransplan. Materialet kan då levereras vid rätt 
tidpunkt vilket bidrar till en minimerad lagringsperiod på byggarbetsplatsen. Waters-Fuller 
(1995) beskriver detta som en av fördelarna med att arbeta JIT och han uppmärksammar 
samtidigt att en minskad lagerhållning innebär en klar ekonomisk fördel.  
 
Att arbete JIT är ett bra sätt att undvika flaskhalsar i produktionen. Ledningen upplever att de 
två största flaskhalsarna som drabbar verksamheten är bemanning och oförutsedda händelser. 
Platschefen förklarade oförutsedda händelser såsom en utebliven leverans eller att ett 
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arbetsmoment tar längre tid än väntat. Ledningen beskrev den andra flaskhalsen som att de 
tvingas hålla en jämn nivå anställda i produktionen även om beställningsvolymen är ojämn. 
Detta innebär att de ibland är underbemannade och inte kan producera i önskad takt. Att det 
uppstår flaskhalsar är också ett bevis på att fallföretaget inte är så JIT som de önskar. 
Rodrigues och Mackness (1998) menar att arbetet med JIT skall förhindra flaskhalsar. 
 
5.4 Synliggöra problem 
Då fallföretaget befinner sig i en utvecklingsfas är det av största vikt att synliggöra avvikelser 
och problem i deras arbete. Arbete med att synliggöra problem ger en ökad insikt i 
processarbetet och genom detta en större möjlighet att identifiera problem och göra 
förbättringar (Motwani, 2003). Fallföretagets främsta verktyg för att synliggöra avvikelser 
och problem är de vita böckerna i kombination med deras pulsmöten. Ledningen förklarade 
att användandet av dessa verktyg skall ske dagligen. Detta är dock något som sker i den 
utsträckning som det är möjligt förklarade platschefen. Samtidigt berättade han att detta är 
något de arbetar med att bli bättre på. Att synliggöra problem så regelbundet som fallföretaget 
gör bidrar till att problem aldrig tillåts växa utom kontroll då problem aldrig blir äldre än en 
vecka. Al Smadi (2009) beskriver hur viktigt det är att ta tag i problem i tid då de annars kan 
bli svåra att eliminera.  
 
Att synliggöra problem för hela organisationen är mycket viktigt (Motwani, 2003; Cudney & 
Elrod, 2011). Det som tas upp på pulsmötena och i de vita böckerna skall hamna i 
fallföretagets verksamhetsledningssystem. Det är på så sätt problem, avvikelser och 
förbättringar synliggörs för organisationen och tas tillvara på inför kommande projekt. 
Avvikelser som beror på individers agerande rapporteras mer sällan då de är svårare att 
urskilja som en avvikelse. Dennis (2002) menar att människan ofta är den mest opålitliga 
komponenten i komplexa system.  
 
5.5 Lagarbete och engagemang 
Fallföretaget var under de första åren en organisation fylld av personer engagerade att 
utveckla och att skapa en framgångsrik verksamhet. Womack och Jones (1996) menar att 
denna typ av engagemang är hjärtat i Lean Thinking. Platschefen förklarade hur viktigt han 
ansåg det vara att engagera hantverkarna i arbetet med Lean Thinking. Platschefen berättade 
att ett verktyg för att engagera är ett belöningssystem baserat på hur leant arbetet utförs. 
Företagets största tillgång är de anställda och det är därför viktigt att de uppmuntras (Dennis, 
2002).  
 
Ledningen förklarade att de vita böckerna även skall fungera som ett verktyg för att engagera 
medarbetarna. Samtidigt berättade de att det också är det som hämmar medarbetarna i de fall 
de inte får feedback. Badurdeen, Wijekoon och Marksberry (2011) menar att införandet av 
nya arbetsmetoder inte är det viktigaste, utan att engagera samtliga i organisationen i 
processen då engagemanget är viktigare än verktyget. 
 
Företaget har kommit till det stadium då deras arbetssätt och rutiner är väl utvecklade och det 
inte finns mycket kvar att uppfinna. Nu ligger istället fokus på att producera och hålla sig till 
planen. Samtidigt så beskrev ledningen att alla är engagerade och lojala mot verksamheten, 
alla vill prestera något bra. Bahsin och Burcher (2006) beskriver att den organisation som vill 
arbeta med Lean Thinking kommer behöva skapa en organisationskultur där samtliga är 
engagerade att uppnå det gemensamma målet. Hantverkarna beskrev att engagemanget finns 
men det ligger mycket på det egna ansvaret att behålla detta engagemang. Womack och Jones 
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(1996) menar att en Lean organisation fungerar som bäst när ett sådant engagemang 
genomsyrar alla delar av organisationen.  
 
5.6 Kundfokus 
Fallföretaget fokuserar på ett högt slutvärde för kunden genom att leverera bostäder med 
tillräckligt hög kvalitet och till ett pris som är avsevärt lägre än marknadspriset. Detta är också 
det direkta målet med Lean Thinking menar Sandberg och Bildsten (2011). Arbetsmetoder 
utvecklade utifrån Lean Thinking kan erbjuda en organisation möjligheten att mer effektivt 
uppnå dessa mål (Sandberg & Bildsten, 2011). Fallföretaget har valt att arbeta med Lean 
Thinking då det ger dem potentialen att leverera en sådan produkt. Möjligheten att leverera en 
produkt av hög kvalitet samt till ett lägre pris kräver ett ständigt arbete med att eliminera 
slöseri (Dennis, 2002).  
 
För att ytterligare stärka slutvärdet är det viktigt att komma projektets slutkund närmre 
menade ledningen. Fallföretagets samarbetspartner har speciella samarbetsgrupper där olika 
avdelningar har representanter för varje unikt projekt. Fallföretaget sitter idag inte med i dessa 
samarbetsgrupper och kan då heller inte berätta vilka förbehåll deras produkt har. Ett nära 
samarbete och kontinuerlig kontakt med slutkunden är viktigt att främja genom ett projekts 
livslängd menar Jørgensen och Emmit (2009). Womack och Jones (1996) menar att ett 
samarbete av sådan karaktär även underlättar arbetet att tidigt identifiera slutkundens 
preferenser.  
 
5.7 Verktyg 
Lean Thinkings övergripande mål är att göra mer med mindre. I fallföretaget arbete med att 
upprätthålla Lean Thinking har de valt att använda sig av några av de verktyg som tagits fram 
för att underlätta just en sådan strävan.  
 
5.7.1 SCM  
Platschefen förklarade hur viktigt fallföretaget anser det vara att en fungerande 
kommunikation finns mellan de inblandande aktörerna vid byggarbetsplatsen. Platschefen 
förklarade vidare att den projektplan som upprättas inför varje projekt bland annat behandlar 
hur kommunikationen mellan aktörerna skall ske. Kommunikationen skall ske genom dagliga 
möten mellan platschef och hantverkare samt var fjortonde dag med underleverantörer. 
Platschefen beskrev vidare hur denna kommunikationsplan hölls i den mån det var möjligt, 
men att de samtidigt jobbade på att bli bättre med att hålla dessa möten. Wong och Fung 
(1999) menar att det krävs strukturerade förhållanden av denna typ med viktiga leverantörer 
och underentreprenörer för att som byggföretag uppnå ett effektivt SCM.  
 
Då den geografiska spridning av projekt är stor menade ledningen att ett system som främjar 
en öppnare kommunikation hade underlättat deras arbete. Hantverkarna beskrev 
kommunikationen på arbetsplatsen som god och öppen men att kommunikationen mellan 
hierarkiska nivåer inte fungerar lika bra. Wong och Fung (1999) menar att ett effektivt SCM 
till stora delar bygger på att utveckla ett effektivt och fungerande system för kommunikation 
mellan aktörer verksamma inom ett projekt.  
 
Vad gäller produktflödet så innefattar projektplanen också planering av den operativa 
logistiken genom en leveransplan. För att säkerställa att materialet inte skall behöva lagras på 
byggarbetsplatsen längre än nödvändigt så verifieras varje leverans i förväg genom 
kommunikation mellan leverantör och byggarbetsplats. Då ett byggprojekt ofta engagerar ett 
flertal aktörer spelar därför ett optimerat flöde av varor och information en central roll i 
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uppfyllandet av slutkundens krav på kvalitet, kostnad, säkerhet och leveransdatum (Wong & 
Fung, 1999). 
 
5.7.2 Visual management 
Fallföretagets främsta verktyg för visualisering inom organisationen är 
verksamhetsledningssystemet. I verksamhetsledningssystemet synliggörs bland annat 
standardiserade processer och rutiner. Systemet skall även verka för att upprätthålla 
kommunikationen med hänsyn till arbetsplatsernas geografiska spridning. Al Smadi (2009) 
menar att genom öppen dokumentation blir det enklare för samtliga arbetare inom 
organisationen att få en inblick i dess verklighet. Samtidigt innehåller fallföretagets 
tillvägagångssätt vissa begränsningar då alla inte har en så stor inblick i 
verksamhetsledningssystemet som de önskat. Al Smadi (2009) beskriver syftet med visuell 
ledning som att göra problem inom arbetsprocesserna synliga för samtliga inom 
organisationen. Vidare menar Al Smadi (2009) att synliggörande av problem och avvikelser 
bidrar till att det blir lättare att korrigera dessa och undvika liknande problem i framtiden. I 
dagsläget finns brister i verksamhetsledningssystemet då information ibland måste förmedlas 
muntligen mellan de olika nivåerna på grund av att alla inte har tillgång till 
verksamhetsledningssystemet. Det är även viktigt att synliggöra mål för regelbunden 
förbättring för hela organisationen då detta ger en bättre uppfattning om förväntningar och 
förbättringar (Al Smadi, 2009).  
  
5.7.3 5S 
Fallföretaget anser det vara väldigt viktigt med ordning och reda på byggarbetsplatsen. För att 
upprätthålla detta arbetar de enligt verktyget 5S. Platschefen förklarade detta verktyg som en 
viktig del i deras arbete med Lean Thinking. Platschefen förklarade vidare hur viktigt det är 
att städning samt ordning och reda sätts i system redan från dag ett i ett projekt. Hantverkarna 
berättade att städning är något som utförs kontinuerligt och varje fredag avsätts särskild tid för 
detta ändamål. Liker (2009) menar att städrutiner av arbetsplatsen skall etableras och därefter 
följas systematiskt för att undvika skador och fel på verktyg och material. Hantverkarna 
berättade samtidigt att de inte upplevde att alla delar engagemanget rörande städning, att vissa 
städar mer än andra. Khanna (2009) beskriver att städning skall omfatta alla i organisationen 
och att arbetet med 5S kräver engagemang från alla nivåer.  
 
Vid pågående montage av innerväggar i lägenheterna används en verktygsvagn. Vagnen har 
utrustats med endast de verktyg som krävs för att genomföra montaget. Även de 
materialcontainrar vi undersökte var mycket välsorterade och även här hade onödigt material 
sorterats bort. Khanna (2009) menar att det är viktigt att enbart sådant som är nödvändigt för 
att arbetet skall kunna fortlöpa behålls på arbetsplatsen. Material och verktyg som inte fyller 
någon funktion ska avlägsnas från arbetsplatsen (Liker, 2009). Vid observation noterade vi att 
detta tycks fungera bra överlag samtidigt som vi uppmärksammade att gipsskivor som skulle 
slängas fortfarande stod kvar i en lägenhet på grund av att avfallscontainern för dessa 
saknades vid tillfället för observation.  
 
Fallföretaget lägger stor vikt vid att skapa en systematiserad byggarbetsplats. Detta visar sig 
bland annat i deras materialcontainrar där var sak har en egen plats. Varje skruv och bricka 
har en märkning på hyllkanten vilket underlättar det dagliga arbetet. Liker (2009) menar att 
med hjälp av sådana märkningar och anvisningar underlättas arbetet. Den verktygsvagn som 
används vid montage har en tydlig struktur där verktyg har en given plats vilket underlättar 
när dessa skall användas och därefter sättas tillbaka. Khanna (2009) beskriver att nödvändiga 
saker snabbt skall kunna hittas när de behövs och sättas tillbaka lika snabbt efter användning.   
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För att rutinerna kring sortera, systematisera och städa skall upprätthållas så har dessa 
aktiviteter standardiserats. Sorteringen i materialcontainrarna är densamma vid varje projekt 
då materialcontainrarna flyttas vidare vid ett projekts färdigställande. Verktygsvagnens 
system följer tanken att var sak skall ha sin egen plats. Rutiner för städning av arbetsplatsen 
har etablerats för att alla skall vara medvetna om hur städning skall genomföras. 
Informationstavlorna som finns uppsatta är standardiserade för att vid varje projekt innehålla 
relevant information. Khanna (2009) menar att standardisering av sådana rutiner är ett bra sätt 
att se till att rutinerna genomförs på samma sätt varje gång och på så sätt även effektivisera 
arbetet. Liker (2009) beskriver dock att det är viktigt att ta bort och ersätta rutiner som inte 
längre fyller sitt budskap och ersätta dessa med nya rutiner som kan bidra till en förbättring i 
verksamheten. Det som vi lade märke till vid vår observation var att arbetet med rutinerna inte 
fungerade fullt ut då alla SOS-blad inte var uppdaterade. 
 
Arbetet med 5S har inom fallföretaget skapat en mentalitet där alla känner engagemang att 
bidra till effektivisering genom ordning och reda. Genom att göra 5S till företagskultur ökar 
engagemang och motivation hos de anställda betydligt, vilket också leder till effektivitet och 
minimering av slöseri (Liker, 2009).  
Platschefen och hantverkarna utryckte att arbetet med 5S skapat en trevligare och effektivare 
arbetsplats. Ett av de viktigaste målen med 5S är att skapa trivsel och engagemang på 
arbetsplatsen (Ho, 1999). 
 
5.7.4 Kaizen 
Fallföretagets strävan efter ständiga förbättringar sker i huvudsak genom deras pulsmöten där 
alla nivåer inom organisationen aktivt skall delta i att ständigt förbättra verksamheten. Imai 
(1986) beskriver Kaizen som en ständigt pågående förbättring som innefattar alla, såväl 
företagsledning som anställda.  
 
Ständig förbättring och utveckling är viktigt för fallföretaget, särskilt i fråga om personers 
individuella utveckling. Platschefen berättade att det årligen hålls utvecklingssamtal där de är 
måna om att erbjuda de anställda kurser och utbildningar samt att de uppmuntrar förslag och 
önskningar om sådana utbildningar. Imai (1986) menar att när medarbetarna blir skickligare i 
sitt arbete kan de ge fler förslag till förbättringar i fråga om sättet på vilket arbetet utförs. 
Platschefen beskrev även vikten av att tillvarata den kunskap och erfarenhet hantverkarna 
samlat på sig vid tidigare montage. Platschefen berättade vidare hur denna kunskap tas tillvara 
vid diskussion angående tidsplanen samt förslag på ändringar angående denna. Förslag till 
förbättringar kan ske genom individuella förslag eller genom förslag i grupp (Imai, 1986). 
Vidare beskriver Imai (1986) hur fler på så sätt involveras i att skapa ständiga förbättringar 
inom verksamheten.  
 
Utbildningar och delaktighet menar platschefen är ett enkelt sätt att engagera och påvisa att 
alla har en betydelse i sammanhanget. Han beskrev också hur noga han är med att framföra 
beröm till hantverkarna och påpekar att det är de som gör det egentliga jobbet. Platschefen 
ansåg det som mycket viktigt att inte bara framföra det negativa. Al Smadi (2009) menar att 
en förutsättning för att driva arbetet med ständiga förbättringar framåt är att ledningen visar 
stort engagemang i att motivera all övrig personal. Imai (1986) menar att högre uppsatta 
chefer har ett större ansvar att verka för ständiga förbättringar.  
 
Fallföretaget har tagit med ständiga förbättringar i sitt Lean-hus med målet att alltid 
tillhandahålla en produkt som efterfrågas av kunden och att ha inställningen att allt går att 
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förbättra. Det innebär att aldrig nöja sig med det man har, det finns alltid rum för förbättringar 
(Al Smadi, 2009). 
 
5.8 Kostnadsberäkning 
För att fallföretaget skall vara en konkurrent i dagens byggbransch är det viktigt att hålla 
produktionskostnaderna låga. Nedan har vi beräknat kostnaderna för att uppföra 
prefabricerade innerväggar för ett unikt projekt, för att sedan jämföra resultatet med de 
beräknade kostnaderna för att uppföra innerväggarna enligt traditionell metod.  
 
5.8.1 Totalkostnad för uppförande av innerväggar – Prefabricerat byggande 
Beräkning av totalkostnaderna för uppförandet av innerväggarna i det unika projektet enligt 
fallföretagets system baseras på följande prisuppgifter; totalpris för samtliga innerväggar som 
används vid deras kalkylering av projekt, kostnad för leverans av väggkomponenter samt 
avtalsenlig lön för hantverkare inom prefabricerat byggande. Då ledningen förklarade att 
slöseri i form av materialspill och väntan vid montering av innerväggar är näst intill 
obefintliga kommer vi inte lägga till extra kostnader för detta i vår beräkning. 
 

Prefabricerat byggande 
Materialkostnader  273 130,01 kr  
Leveranskostnader  11 500,00 kr  
Arbetskostnader  51 152,00 kr  

    
    

Totalt  335 782,01 kr  
 

Tabell 1: Beräkningsresultat för prefabricerat byggande. 
 
5.8.2 Totalkostnad för uppförande av innerväggar – Traditionellt byggande 
För att beräkna de totala kostnaderna för uppförande enligt traditionell metod har vi beräknat 
materialåtgången för projektet. Dessa beräkningar är baserade på konfigurationshandlingar 
och konstruktionsbeskrivning.  

Figur 5: Utklipp ur Konfigurationshandling Källa: Fallföretaget 
 

Därefter har totalkostnaderna för traditionellt byggande baserats på; avtalsenliga priser hos 
materialleverantör, kostnader för leverans av råmaterial samt avtalsenlig lön för snickare. 
Josephson och Saukkoriipi (2005) beskriver att slöseri i form av materialspill, väntan och 
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stillastående maskiner vid så kallad resursanvändning inom traditionellt byggande uppgår till 
mer än 10 %. Därför kommer vi att addera 10 % av materialkostnaderna vid traditionellt 
byggande vid våra beräkningar.  
 

Traditionellt byggande 
Materialkostnader  84 635,43 kr  
Materialspill  6 609,82 kr  
Leveranskostnader  2 250,00 kr  
Arbetskostnader  110 835,04 kr  
    
Totalt  204 330,30 kr  

 
Tabell 2: Beräkningsresultat för traditionellt byggande. 

 
Beräkning av totalkostnaden visar att prefabricerat byggande är betydligt dyrare. Det som 
dock inte framgår i tabellerna och som är till fallföretagets fördel är att både 
arbetskostnaderna per mantimme och utförandetiden är lägre och kortare än enligt traditionell 
metod. Detta visar sig främst under kategorin arbetskostnader som är mer än dubbelt så hög 
vid traditionellt byggande och som speglar förhållandet till utförandetiden väl.  
 
Vad som dock är väldigt tydligt är att prefabricerade väggkomponenter är mycket dyrare än 
kostnader för råmaterial och materialspill tillsammans. Anledningen till detta ligger dels i att 
fallföretaget idag köper in väggkomponenterna från underleverantör vilket medför att både 
deras arbetskostnader, dragning av elkablar och vinstmarginal är inräknat i priset samt att de 
genom riktat inköp får ett minimalt slöseri.  
 
Det är också viktigt att förstå att den totala kostnadsskillnaden mellan prefabricerat och 
traditionellt byggande för genomförandet av ett helt projekt inte speglas i våra beräkningar. 
De visar bara skillnaden för de lätta innerväggarna, alltså en vanlig gipsvägg. Däremot är 
vissa av de beräkningsfaktorer som använts bra måttstockar vid jämförandet av prefabricerat 
byggande och traditionellt byggande. Antalet mantimmar och materialspill är båda bra 
exempel på sådana faktorer i fallföretagets byggsystem. 
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6. Slutdiskussion 
	  
I vilken utsträckning återfinns kvalitetsförbättringsarbete genom Lean Thinking inom 
fallföretaget idag och kan det bli bättre?  
 
Fallföretaget arbetar idag uttalat med Lean Thinking. Däremot anser vi att fallföretagets 
arbete med Lean Thinking är ur balans. Vissa delar inom deras Lean-hus är mer 
genomarbetade och därför följs även dessa mer än andra. Genom sitt byggsystem är både 
konfigurering och uppförandet av deras bostäder idag väl standardiserat. De lätta 
innerväggarna finns i ett visst antal variationer och genom detta uppnås standardisering samt 
en jämn kvalitetsstandard.  
 
Genom att låta underleverantör producera väggkomponenterna i fabrik kan fallföretaget 
påskynda processen, eliminera sina lager samt optimera varuflödet genom pullproduktion. 
Därför uppfyller fallföretaget många av de krav som ställs för just-in-time. I de fall just-in-
time inte uppnås beror detta på externa faktorer såsom antalet beställda projekt och när 
beställning av projekt sker, vilket fallföretaget inte kan påverka.  
 
Att synliggöra problem är motorn i fallföretagets verksamhet. Deras vita böcker och 
pulsmöten är en naturlig del i organisationens arbete mot att ständigt förbättras. Detta arbete 
fungerar bra i många fall samtidigt som brister finns. Fallföretaget är flitigt i arbetet att lyfta 
fram och synliggöra konstruktionsfel och även förbättra dessa. Däremot missas de fel som 
beror på den mänskliga faktorn då de inte upplevs som avvikelser. Genom att vidare utbilda 
anställda i vad som är en avvikelse enligt Lean Thinking kommer även detta arbete att 
förbättras och problem kopplade till detta minimeras. Fallföretagets 
verksamhetsledningssystem skall synliggöra avvikelser och förbättringar för hela 
organisationen. Vi anser dock att verksamhetsledningssystemet inte fyller dess fulla funktion 
då information förmedlas muntligen till hantverkarna. Vi anser att ett mer tillgängligt 
verksamhetsledningssystem hade bidragit till ett mer kvalitetssäkrat arbete.  
 
Engagemanget finns inom fallföretaget, vi anser däremot att det kan stärkas. Den största brist 
vi ser i fallföretagets engagemang är avsaknaden av återkoppling. Arbetet med att förbättra 
och utveckla verksamheten har avtagit då många anser att deras förbättringsförslag inte blir 
uppmärksammade. Genom att upprätta ett system där feedback levereras digitalt till 
arbetsplatsen hade denna information enkelt kunnat synliggöras, utan att individen själv 
behöver söka den. Vi anser att ett sådant system skulle öka engagemanget att ständigt söka 
nya sätt att utveckla och förbättra det dagliga arbetet. Det hade också möjliggjort för den 
enskilda individen att utveckla sin egen förmåga att uppmärksamma avvikelser och 
förbättringsförslag enligt Lean Thinking. 
 
Fallföretaget bygger efter kundernas förväntningar och uppfyller deras krav på sin produkt. 
För att uppnå ett högre kundvärde anser vi att fallföretaget måste komma slutkunden närmre. 
Fallföretaget måste bli en naturlig del av de samarbetsgrupper som sätts samman inför 
projekt. Genom ett kontinuerligt och nära samarbete med slutkund anser vi att fallföretaget i 
ett tidigare skede av projektet kan identifiera kundvärdet. Detta skulle ge fallföretaget en 
möjlighet att undvika missförstånd gällande produktens avgränsningar och på så sätt uppnå ett 
högre kundvärde. 
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Vilka är skillnaderna i produktionskostnad mellan traditionellt byggande och prefabricerat 
byggande enligt Lean Thinking? 
 
De kostnadsberäkningar vi gjort gällande innerväggar visar att totalkostnaden för traditionellt 
byggande är 39 % lägre än vid prefabricerat byggande. Orsaken till den stora skillnaden är att 
materialkostnaden för prefabricerade väggelementen är betydligt högre än kostnaden för 
råmaterial. Att kostnaden för prefabricerade väggelement är så pass mycket högre beror dels 
på att underleverantörens produktionskostnad räknas in.  
 
Andra orsaker som bidrar till den stora kostnadsskillnaden är kostnad för leverans. 
Anledningen till det är att leverans av prefabricerade väggkomponenter alltid sker från samma 
fabrik. Därför förändras kostnaden per leverans i förhållande till avståndet mellan fabrik och 
byggarbetsplats. Då traditionellt byggande använder råmaterial finns alltid materialdepåer 
nära tillhands och därför blir denna kostnad inte beroende av avståndet till arbetsplats, utan är 
alltid den samma.   
 
Däremot har prefabricerat byggande en ekonomisk fördel gällande kostnader för materialspill 
och arbetskostnader. Då underleverantörer bygger väggkomponenterna i egen fabrik innebär 
det att materialspill minimeras på byggarbetsplatsen. Detta bidrar också till en bättre 
arbetsmiljö då materialhantering vid traditionellt byggande ofta orsakar damm och en rörig 
arbetsplats. Kostnader för materialspill är något som traditionellt byggande inte lyckas 
eliminera i samma utsträckning som vid prefabricerat byggande. Då utförandetiden för 
uppförandet av prefabricerade innerväggar är betydligt kortare än traditionell metod speglar 
detta också arbetskostnaden. Arbetskostnaderna för prefabricerat uppförande är i jämförelse 
54 % lägre. Då utförandetiden är kort påverkar detta också de byggplatsomkostnader 
fallföretaget har, vilka är betydligt lägre än vid traditionellt byggande.  
 
Utifrån detta resonemang är det viktigt för fallföretaget att reducera materialkostnaderna för 
innerväggarna. Fallföretaget bör inrikta sig på enskilda komponenter och reducera 
kostnaderna för de mest kostnadskrävande komponenterna. Ett sätt att reducera kostnaderna 
anser vi vara att upprätta en långsiktig relation med underleverantör av innerväggar och 
ständigt söka nya kostnadseffektiva lösningar tillsammans med denna leverantör. Det är 
samtidigt viktigt att de ställer krav på underleverantörer att även de arbetar efter Lean 
Thinkings principer och gör sitt för att minimera sina kostnader.  
 
Vilka är de vanligast förekommande slöserierna i fallföretagets verksamhet och hur kan 
dessa minimeras med hjälp av verktyg hämtade ur Lean Thinking? 
 
De vanligast förekommande typer av slöseri inom fallföretagets verksamhet är omarbete, 
onödiga rörelser och aktiviteter som inte behövs. 
 
Då slöseri i form av onödiga rörelser kan skapa omarbete anser vi att genom eliminering av 
det första skulle det vara möjligt att minimera det andra. Genom att upprätta en detaljerad och 
standardiserad dispositionsplan av varje lägenhet skulle det gå att finna en optimal placering 
av material i väntan på montering. Hänsyn skall tas till det arbete underentreprenörer kommer 
utföra innan materialet monteras samt att materialet skall placeras i den ordning som 
optimerar monteringsflödet. Ett sätt att implementera en sådan dispositionsplan är att utgå 
från samma grund som verktyget 5S:  
 

- Se över så att endast nödvändigt material lyfts in i lägenheten.  
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- Hitta materialets optimala placering.  
- Se till att placeringen efterföljs.  
- Standardisera arbetet och föra in det i verksamhetsledningssystemet. 
- Skapa vanan för hantverkare och underleverantörer att alltid återställa flyttat material 

till ursprungsplats enligt dispositionsplanen.  
 
Slöseri i form av aktiviteter som inte behövs, såsom justeringen av takskenorna, anser vi beror 
på det bristande engagemanget att lyfta fram problem och avvikelser. Anledningen till detta är 
att det uppfattas som enklare att lösa problemet på plats istället för att gå genom de korrekta 
kanalerna. Orsaken till detta händelseförlopp anser vi är kopplad till att förbättringsförslag 
inte möts av önskad feedback. Detta bidrar i sin tur till att slöseri upprepas gång på gång och 
fallföretagets produkt får ett lägre slutvärde för kunden. Vi anser att det genom ett öppnare 
verksamhetsledningssystem skulle gå att eliminera detta slöseri, då kommunikationen mellan 
de hierarkiska nivåerna skulle vara mer tillgänglig.  
 
Vidare anser vi att kunskap och förståelse för arbetet bör föras vidare och tas tillvara på inom 
alla delar av organisationen för att eliminera slöseri. Ett exempel på detta skulle vara att en 
hantverkare får diskutera med arkitekten om det extraarbete som uppstår, eller att konstruktör 
medverkar vid montering. Detta anser vi skulle skapa förståelse och respekt för varandras 
arbete. På så sätt skulle det också vara möjligt att minimera slöseri och möjliggöra ett ännu 
smartare byggande. 
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7. Slutord och förslag till fortsatt forskning 
Nedan följer reflektioner över vårt arbete med uppsatsen. Vi kommer även presentera förslag 
på fortsatt forskning inom ämnet. 
 
Genom vårt arbete med uppsatsen har vi fått en djupare inblick och kunskap gällande Lean 
Thinking och prefabricerat byggande. Detta arbete har också gett oss en möjlighet att 
applicera de teorier som vi kommit i kontakt med under vår utbildning och vårt uppsatsarbete 
på verkligheten.  
 
Vi anser dock att vår avgränsning inte ger en exakt bild av det verkliga förhållandet mellan 
prefabricerat byggande och traditionellt byggande. Vi tycker därför att det skulle vara 
intressant med fortsatt forskning inom området prefabricerat byggande. 
 

- Att undersöka ett helt projekt istället för en enskild komponent tror vi hade gett en 
tydligare bild av de fördelar som prefabricerat byggande ger. 

- Genom att studera fler byggarbetsplatser eller företag skulle det var möjligt att 
undersöka om den prefabricerade byggbranschen är så standardiserad som den bör vara. 
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9. Bilagor 
	  

9.1 5S undersökningsmall 
	  

 
Antal J: 

    
% avJ´s:  

 Sortera                 
Onödiga maskiner, verktyg och utrustning har tagits bort från området J N 
Överskott, föråldrande och skadade material har tagits bort 

 
J N 

Arbetsytor och förråd har inga 
andra föremål som inte tillhör dessa J N 
Organiserad städning av arbetsplatsen 

   
J N 

  
       

  
Systematisera               
Utrustning och verktyg är bra organiserade på synliga platser 

 
J N 

Allting har ett klart bestämt namn och en bestämd plats  
 

J N 
Defekt och skadat material är utmärkt och avskilt från platsen 

 
J N 

Standardiserad visuell information och kommunikationstavlor har upprättats  J N 
  

       
  

Städa                  
Arbetsytor, golv, utrustning och förvaringsområden är rena 

 
J N 

Behandling av avfall och återvinningsbara material tas hand om regelbundet J N 
Arbetsmiljön är bra (luft kvalitet, ljus, damm, luftfuktighet, etc.) 

 
J N 

Avfallscontainrar finns alltid på plats i närhet till arbetsplatsen 
 

J N 
  

       
  

Standardisera                
Standardiserat arbete är synliggjort och mallar finns uppsatta  

 
J N 

Standardiserade processer är synliggjorda för städning, förberedning och  J N 
förebyggande underhåll 

     
  

Dokumentation och kontrollprocesser är framtagna   
  

J N 
Veckomöte med arbetslaget finns 

   
J N 

Feedbackmöte hålls regelbundet 
    

J N 
  

       
  

Skapa vana                
Synligt standardiserat arbete följs 

   
J N 

Standarden för städning, förberedning och förebyggande underhåll följs J N 
Dokumentation och kontrollprocesser används, kontrolleras och uppdateras  J N 
Information- och kommunikationstavlor används och innehåller 

 
J N 

uppdaterad relevant information 
    

  
Arbetsplatsen är ren, fin och ordnad med inga synliga säkerhetsrisker J N 
                  

          
 



 

	  

9.2 Intervjuguide 
	  

Intervjuguide 
Följande intervjuguide är indelad i tre huvuddelar; chefer, arbetsledare och yrkesarbetare.  

För att få en inblick i får respondenters bakgrund inom byggnadsbranschen valde vi att 
ställa följande fråga som en öppningsfråga till samtliga respondenter. 
Beskriv din bakgrund inom byggnadsbranschen? 
   
Frågeställningar   
I vilken utsträckning återfinns kvalitetsförbättringsarbete genom Lean Thinking 
inom fallföretaget idag och kan det bli bättre? 

Vilka är skillnaderna i produktionskostnad mellan traditionellt byggande och 
prefabricerat byggande enligt Lean Thinking? 
Vilka är de vanligast förekommande slöserierna i fallföretagets verksamhet och hur 
kan dessa minimeras med hjälp av verktyg hämtade ur Lean Thinking? 
   



 

	  

Ledningen - Chefer 

   Övergripande Lean Thinking Anteckningar 
1 Varför har ni valt att arbeta med 

Lean?  
  

2 Vilka verktyg använd i ert arbetet 
med Lean Thinking? 

  

3 Hur arbetar ni med att identifiera 
slöseri?  Icke värdeskapande arbete 

  

4 Vilka är de vanligaste 
förekommande slöserierna i 
verksamheten?                                        
- Omarbete: Att på grund av tidigare 
misstag vara tvungen att reparerar 
skadade produkter. 
- Överproduktion: Det produceras 
mer än vad som behövs. Detta bidrar 
till att produkter måste förvaras i 
lager. 
- Överarbete: Att utföra mer arbete 
än vad kunden kräver. 
- Transporter: Onödiga transporter 
- Rörelse: onödiga rörelser när 
arbetare utför sitt arbete. 
- Väntan: Arbetar tvingas vänta på 
material eller att tidigare aktiviteter 
inte är utförda. 
-Lager: Tvingas lagra 
överproduktionen 

  

5 Hur arbetar ni för att eliminera 
kända slöseri? 

  

Standardisering 
Anteckningar 

6 I vilken utsträckning har ni 
standardiserat era processer? 

  

7 Vad ligger till grund när ni 
standardisera processer?  

  

8 Hur implementera ni era 
standardiserade processer i 
organisationen?  

  

9 Inom vilka delar finns 
standardisering i organisationen? 

  

 
  



 

	  

Just-in-time Anteckningar 

10 
Hur arbetar ni för att undvika 
slöseri i ert varuflöde? Rätt sak, rätt 
plats, rätt tid. 

  

11 Hur styrs er material- och 
komponenttillförsel? 

  

12 Uppstår det flaskhalsar i ert 
varuflöde? Var? 

  

13 Verkar ni för att förbättra ert 
varuflöde?  

  

   
Synliggöra problem Anteckningar 
14 Hur lyfts problem och avvikelser 

fram i ert arbete?  
  

15 När ett problem lyfts fram, vilka 
åtgärder vidtas då? Löses dem på 
den nivå de upptäcks, eller går man 
till botten med problemet? 

  

Lagarbete och engagemang Anteckningar 
16 Finns det bristande engagemang 

att arbeta med Lean Thinking? 
  

17 Hur gör ni för att engagera alla 
inom organisationen i att arbeta 
efter Lean Thinkings principer? 

  

 
  

Kundfokus Anteckningar 
18 Hur definierar ni kundnytta? Hur 

ökar ni slutvärdet för kund? 
  

 
  

      
Verktyg 

Supply chain management Anteckningar 
19 Upprättas en kommunikationsplan 

inför ett projekt? Hur? 
  

 

  

Visual management Anteckningar 
20 Görs problem synliga för hela 

organisationen? 
  



 

	  

21a Hur ser era processer ut för att 
upprätta synligheten av 
problemen? Är dessa 
standardiserade? 

  

21b Är det ett medvetet val att inte 
göra problemen synliga för hela 
organisationen? Varför? 

  

 

  

5S Anteckningar 
22 Finns det en ytterst ansvarig för ert 

arbete med Lean Thinking och 
utvecklingen av det arbetet? 
Ansvarar denna även för ingående 
verktygsutveckling? 

  

23 Har alla i organisationen tagit del 
och fått utbildning inom 5S? 

  

24 Hur har ni gjort för att anpassa 
och införa 5S: i 
arbetsaktiviteterna?  

  

25 Sker det kontinuerlig uppföljning 
av 5S? Hur? 

  

26 Utvecklar ni 5S regelbundet? Och i 
så fall hur eller varför inte? 

  

27 Vad har ni sett för resultat av 
arbetet med 5S? 

  

Kaizen 
Anteckningar 

28 Arbetar ni med att söka 
kontinuerliga förbättringar?  

  

29 I vilken utsträckning främjas 
personlig utveckling, med mål att 
ständigt förbättra arbetet? 

  

30 Finns en strävan efter ständiga 
förbättringar i ert arbete, genom 
hela hierarkin? 

  

31 Får yrkesarbetarna vara med och 
påverkautformning av kvalitet och 
förbättringsåtgärder? 

  



 

	  

32 Hur upplever du 
kommunikationen mellan 
ledningen, platschef och 
yrkesarbetarna? Vice Versa. 

  

  
 

    

Mellannivå - Arbetsledare/Platschef 

 
  

Övergripande Lean Thinking Anteckningar 
1 Vad innebär det att arbetet med 

Lean Thinking? 
  

2 Vilka är de vanligaste 
förekommande slöserierna på 
arbetsplatsen?                                        
- Omarbete: Att på grund av tidigare 
misstag vara tvungen att reparerar 
skadade produkter. 
- Överproduktion: Det produceras 
mer än vad som behövs. Detta bidrar 
till att produkter måste förvaras i 
lager. 
- Överarbete: Att utföra mer arbete 
än vad kunden kräver. 
- Transporter: Onödiga transporter 
- Rörelse: onödiga rörelser när 
arbetare utför sitt arbete. 
- Väntan: Arbetar tvingas vänta på 
material eller att tidigare aktiviteter 
inte är utförda. 
-Lager: Tvingas lagra 
överproduktionen 

  

3 Hur ser ert arbete ut för att lyfta 
fram slöseri till övriga anställda? 

  

4 Hur arbetar ni för att eliminera 
kända slöseri? 

  

   Standardisering Anteckningar 
6 I vilken mån har ni standardiserat 

monteringen av lätta väggar? 
Repeterat arbete. 

  

7 Är det en fördel att arbeta 
standardiserat? Hur visar detta sig? 

  

8 Hur implementeras 
standardiserade processer på 
arbetsplatsen? 

  



 

	  

   
Just-in-time Anteckningar 

9 
Hur arbetar ni för att undvika 
slöseri i ert varuflöde? Rätt sak, rätt 
plats, rätt tid. 

  

10 
Hur styrs er material- och 
komponenttillförsel? Pull/Push 

  

11 
Uppstår det flaskhalsar vid 
monteringen på arbetsplats? 

  

12 
Verkar du för/kan du verka för att 
det sker förbättringar i ert 
varuflöde? 

  

   
Synliggöra problem Anteckningar 
13 Hur lyfts problem och avvikelser 

fram i ert arbete?  
  

14 När ett problem lyfts fram, vilka 
åtgärder vidtas då för att förhindra 
att det sker igen? 

  

 

  

Lagarbete och engagemang Anteckningar 
15 Hur lyfter/engagerar ledningen att 

arbeta utifrån Lean Thinkings 
principer?   

16 Hur förs denna anda vidare?    

Kundfokus Anteckningar 
17 Finns det någon kontakt med 

slutkund i ditt arbete?  
  

 
  

      
Verktyg 

Supply chain management Anteckningar 
18 Upprättas en kommunikationsplan 

inför ett projekt? Hur? 
  

 
  

Visual management Anteckningar 
19 Görs problem synliga för hela 

organisationen? 
  

20 Hur ökar man medvetenheten av 
problemen på arbetsplats? 

  

21 Är det ett medvetet val att inte öka 
medvetenheten om problem för 
yrkesarbetare? Varför? 

  



 

	  

 
  

5S Anteckningar 
22 Hur ser arbetet ut med att hålla 

arbetsplatsen ren och städad? 
  

23 Har alla montörer sina egna 
verktyg? 

  

24 Förkommer det att det lånas 
verktyg montörer emellan? 

  

25 Är arbetsplatsen indelad så att 
varje sak har sin plats? 

  

26 Är några av dessa arbetsaktiviteter 
standardiserade? 

  

27 Skapas det någon vana i ert sätt att 
arbeta med ordning och reda? 

  

28 Upplevs det en förbättring i arbetet 
tack vara ert arbete med ordning 
och reda? 

  

 
  

Kaizen Anteckningar 
29 Arbetar ni med att optimera era 

arbetsrutiner? 
  

30 Är du engagerad i att förbättra 
företagets sätt att arbeta? Hur? 

  

31 Hur uppmuntras personlig 
utveckling? 

  

32 Finns det ett intresse att ständigt 
förbättra ert arbete? 

  

33 Får yrkesarbetarna vara med och 
påverka utformning av kvalitet och 
förbättringsåtgärder? 

  

34 Hur upplever du 
kommunikationen mellan 
ledningen, platschef och 
yrkesarbetarna? 

  

35 Hur arbetar företaget med att göra 
de anställda medvetna om ständiga 
förbättringar? 
Utbildningsprogram? 

  

 
  

 
  

 
  

 

  

   



 

	  

Yrkesarbetare  

 
  

Övergripande Lean Thinking Anteckningar 
1 Blir mycket material förstör på 

grund av lagringstid? 
  

2 Fungerar påfyllning av spik, skruv 
och dyl. som det ska? Beställs det i 
rätt tid? 

  

3 Förkommer det många defekta 
varor 

  

4 Tvingas material förflyttas långa 
sträckor på arbetsplats? 

  

5 Tvingas material flyttas för att 
arbetet skall kunna fortgå? 

  

6 Händer det att ni är för många/för 
få under montering? 

  

7 Förekommer det omarbete? Orsak?   
8 Hur ser arbetet ut för att hålla 

arbetsplatsen ren? 
  

   
Standardisering Anteckningar 
9 I vilken mån har ni standardiserat 

monteringen av lätta väggar? 
Repeterat arbete. 

  

7 Är det en fördel att arbeta 
standardiserat? Hur visar detta sig? 

  

8 Hur implementeras 
standardiserade processer på 
arbetsplatsen? 

  

   
Just-in-time Anteckningar 

11 
Uppstår det flaskhalsar vid 
monteringen på arbetsplats? 

  

12 
Verkar du för/kan du verka för att 
det sker förbättringar? 

  

   
Synliggöra problem Anteckningar 
13 Hur lyfts problem och avvikelser 

fram i ert arbete?  
  

14 När ett problem lyfts fram, vilka 
åtgärder vidtas då för att förhindra 
att det sker igen? 

  



 

	  

 

  

Lagarbete och engagemang Anteckningar 
15 Hur engagerar ledningen er att 

arbeta utifrån Lean Thinkings 
principer?   

 
  

      
Verktyg 

Supply chain management Anteckningar 
18 Finns en kommunikationsplan för 

projektet?  
  

 
  

Visual management Anteckningar 
20 Hur ökar man medvetenheten av 

problemen på arbetsplats? 
  

   5S Anteckningar 
23 Har alla montörer sina egna 

verktyg? 
  

24 Förkommer det att det lånas 
verktyg montörer emellan? 

  

25 Är arbetsplatsen indelad så att 
varje sak har sin plats? 

  

26 Är några av dessa arbetsaktiviteter 
standardiserade? 

  

27 Skapas det någon vana i ert sätt att 
arbeta med ordning och reda? 

  

28 Upplevs det en förbättring i arbetet 
tack vara ert arbete med ordning 
och reda? 

  

 
  

Kaizen Anteckningar 
29 Arbetar ni med att optimera era 

arbetsrutiner? 
  

30 Är du engagerad i att förbättra 
företagets sätt att arbeta? Hur? 

  

31 Hur uppmuntras personlig 
utveckling? 

  

32 Finns det ett intresse att ständigt 
förbättra ert arbete? 

  

34 Hur upplever du 
kommunikationen mellan 
ledningen, platschef och 
yrkesarbetarna? 

  



 

	  

9.3 Observationsmall – slöseri 
	  

Observationsmall - Muda, Muri, Mura 
Muda - Slöseri 

	   	   	  Omarbete:  Att på grund av tidigare misstag vara tvungen att reparera skadade 
produkter. 

Överproduktion:  Det produceras mer än vad 
som behövs.    

Överarbete:  Att utföra mer arbete än vad kunden kräver.  
Transporter:  Onödiga 

transporter    
Rörelse:  Onödiga rörelser när arbetare utför sitt arbete.  
Väntan:  Arbetare tvingas vänta på material eller att tidigare aktiviteter inte är 

utförda. 

Lager:  Tvingas lagra 
överproduktionen   

     Ovanstående slöseri delas också in i tvingat slöseri och rent slöseri.  
     

Muri - Ojämnhet    
Ojämnheter i arbetet. T.ex. Hårt arbete blandas med lugnt arbete, istället för ett jämnt 
arbete. 

     Mura - Överbelastning    
Arbete anses vara överbelastat. T.ex. att det transporteras mer än vad en maskin 
respektive arbetare klarar av att transportera. 
	  

    



 

	  

Händelse Aktivitet Tid (minuter) Muda/Muri/Mura Tvingat/Rent 

1      	  	  

2       	  	  

3      	  	  

4       	  	  

5      	  	  

6       	  	  

7      	  	  

8       	  	  

9      	  	  

10       	  	  

11      	  	  

12       	  	  

13      	  	  

14       	  	  

15      	  	  

16       	  	  

17      	  	  

18       	  	  

19      	  	  

20       	  	  

21      	  	  

22       	  	  

23      	  	  

 



 

	  

9.4 Operationaliseringsschema 
	  

	  

Lean	  Thinking	  

Lean	  Huset	  

Standardisering	   Arbetar	  företaget	  
standardiserat?	  	  

Just	  In	  Time	   Eftersträvas	  Just	  In	  
Time?	  

kundfokus	   Hur	  identi?ieras	  
kundnytta?	  

Lararbete	  och	  
engagemang	  

Hur	  engageras	  
organisationen	  i	  Lean	  

Thinking?	  

Jidoka	   Hur	  synliggörs	  
problem?	  

Verktyg	  

Visual	  Manegment	  
Hur	  synliggörs	  
problem	  för	  

organisationen?	  

Kaizen	  
Arbetar	  företaget	  med	  

ständiga	  
förbättringar?	  

5S	   Hur	  	  arbetar	  företaget	  
med	  5S?	  

SCM	   Finns	  det	  en	  
kommunikationsplan?	  


