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Abstract 
Lean is a production philosophy which is about increased resource use. The foundation of 

lean comes from Toyota and their production philosophy The Toyota Way. The lean 

philosophy is customer-focused using own resources as efficiently as possible in order to meet 

customer's requirements. Professor Jeffrey k. Liker has worked with Toyota's production 

philosophy and Lean for a long time and has created a 4 P model and 14 principles that 

characterize the Toyota production system (TPS), which many sources refer to.  

The aim of my work is to study the working procedure of asphalt projects from sales to the 

laid asphalt with a focus on planning and production management. The goal is to examine 

how the lean philosophy can be applied in planning and production to simplify the flow of 

asphalt projects.  

My work shows that the asphalt industry has a lot to gain by implementing lean philosophy in 

their business because it has the characteristics of leans aims. The distinguishing factors are 

sector specific, while lean is production specific. Lean fits the asphalt business because it has 

high volume and low variation, which lean philosophy focuses on.  



  



Förord 
Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete som bedrevs under våren 2015. 

Examensarbetet genomförs under sista terminen på Byggingenjörsprogrammet på Halmstad 

Högskola. Skanska Asfalt har varit en samarbetspartner som har möjliggjort mitt 

examensarbete. 

Inom Skanska Asfalt vill jag särskilt tacka min handledare Magnus Elfström för all hjälp och 

Jan-Olov Andersson som kontinuerligt har stöttat med åsikter och tankar. Handledaren från 

Högskolan i Halmstad John Lindgren har under arbetes gång stöttat med kunskap inom 

tillvägagångsmetoder och uppsatsstruktur. 

Slutligen vill jag tacka de respondenter som har levererat information vilket har gjort 

fallstudien möjlig. 

  



  



Sammanfattning 
Lean-filosofin handlar om att med kundfokus använda sina egna resurser så effektivt som 

möjligt för att tillmötesgå kundens önskemål. Grunden till Lean kommer från Toyota och 

deras produktionsfilosofi The Toyota Way. Många källor refererar till Likers 4P modell som 

inrymmer 14 principer som kännetecknar Toyotas produktionssystem(TPS). Modellen och 

principerna handlar om hur Toyota arbetar för att skapa hållbarhet och konkurrenskraft på 

marknaden. 4 P modellen baserar sig på en pyramid i fyra delar. Grunden i pyramiden är 

Philosophy där företagets kultur och rutiner kommer från. Nästa steg är Processes för att 

följas av People and partners. Toppen på pyramiden är Problemsolving som är grunden till 

att bli en lärande organisation, vilket är målet för Lean. Namnen i de fyra nivåerna börjar med 

P i sin engelska version, därav namnet 4 P modellen. 

Syftet med mitt exemensarbete är att studera arbetsgången av beläggningsprojekt från 

försäljning till utlagd asfalt med fokus på planering och produktionsstyrning. Målet är att 

undersöka hur Lean-filosofin kan tillämpas inom planering och produktionsstyrning för att 

förenkla beläggningsflödet. Examensarbetet utgår från de 14 principerna som representerar 

Lean och har gett strukturen till fallstudien.  

Jag har undersökt hur ett företag inom asfaltsbranschen arbetar med sin planering och 

produktionsstyrning och utifrån detta undersökt hur Lean kan tillämpas. Arbetsområdet har 

inriktat sig mot Halland och Skåne. Intervjuer har genomförts med personal från varierande 

positioner i verksamheten. Intervjuerna har genererat en nulägesbild och av respondenterna 

önskad målbild med inriktning mot planering och produktionsstyrning. I analysen av fallet 

presenteras utmärkande faktorer för asfaltsbranschen. De 14 principerna värderas i analysen 

för att slutligen redogöra vilka principer som är viktigast för asfaltsbranschen angående 

planering och produktionsstyrning.  

För att kunna använda asfaltsverken och asfaltsläggarna på ett maximalt sätt krävs planering 

som ger en hög och jämn belastning, vilket ger en maximerad resursanvändning och möjlighet 

till en bra vinst. De faktorer som främsta påverkar tillämpningen av Lean är asfaltsverkens 

kapacitet i förhållande till utläggningskapaciteten, vädret som styr när det är möjligt att lägga 

asfalt och kundens önskemål. Grunden till att lyckas med planering är en företagsfilosofi och 

kultur som ger förankring hos personalen. Därefter behöver planering vara användarvänlig 

och visualiserande för att personalen ska vilja använda planeringsrutinerna. För att slutligen 

kunna nå målet att bli en lärande organisation krävs det att verksamheten toppas av 

erfarenhetsåterföring. Mitt arbete visar att asfaltsbranschen har att vinna på att implementera 

Lean-filosofin i sin verksamhet då branschen har de egenskaper Lean syftar till. De 

utmärkande faktorerna är branschspecifika medan Lean-filosofin är produktionsspecifik. Det 

gör att slutsatsen att Lean passar in beror på att asfaltsbranschen har hög volym med låg 

variation, vilket Lean-filosofin riktar in sig på. 
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1 Inledning. 
Inledningen syftar till att ge en övergripande förståelse om vad examensarbetet handlar om. 

Dispositionen av arbetet redovisas för att förklara hur examensarbetet är uppbyggt. 

1.1 Bakgrund 
Varje år kostar underhållet av det statliga vägnätets beläggningar fyra miljarder kronor, vilket 

genererar mycket arbete för olika företag. De fyra största konkurrenterna om dessa arbeten är 

Peab, Skanska, Svevia och NCC. Trafikverket är ansvarig för underhållet och upphandling av 

underhållet gällande statens vägnät (Trafikverket, 2014). Till detta tillkommer alla privata och 

kommunala asfaltsvägar och asfalterade ytor. Medlen till detta kommer nästan uteslutande 

från skatter, vilka betalas in av Sveriges medborgare, vilket skapar ett tryck på att medlen 

måste användas så effektivt som möjligt. I grunden skapar konkurrensen ett behov av 

effektivisering och för att kunna konkurera på asfaltsmarknaden krävs det kontinuerlig 

utveckling. Företag på en konkurrensutsatt marknad som vill behålla sina kunder måste 

erbjuda produkter som attraherar kunden i både pris och kvalité. Företag driver sin egen 

utveckling framåt för att kunna erbjuda bättre produkter i framtiden. För att kunna minska 

produktionskostnaderna krävs det att företag kontinuerligt optimerar sina 

tillverkningsprocesser (Konsumentverket, 2011).  

Ett asfaltsprojekt ska säljas, tillverkas och läggas ut på önskad plats. För att kunna använda 

resurserna som ingår i asfaltskedjan på ett optimalt sätt krävs en planering för att styra 

produktionen. Beläggningsprojekten ska genom optimal resursanvändning leverera maximal 

kundnöjdhet. Idag har vissa asfaltsenheter periodvis väldigt hög arbetsbelastning med övertid 

som resultat. Men studeras den genomsnittliga arbetsbelastningen över en längre period är 

arbetsbelastningen låg vilket påvisar en ojämn arbetsbelastning. En ojämn arbetsbelastning 

medför att mycket tid går åt till att inte producera värde och kan därför på många sätt ses som 

slöseri. Lean-filosofin syftar till att minska allt slöseri i ett företag (Holweg, et al., 2011) och 

grundar sig på The Toyota Way som är Toyotas tillverkningsfilosofi. Jeffrey K. Liker har 

arbetat med Toyota och deras produktionsfilosofi under en lång tid och är flitigt refererad till i 

litteratur om Lean. Han har identifierat 14 principer som kännetecknar Toyotas 

tillverkningsfilosofi och därmed också Lean. Principerna kommer ur en pyramid som har fyra 

nivåer. Philosophy, Process, People & partners och Problemsolving. Varje nivå syftar till att 

ge trygghet och skapa möjligheter för att lyckas i nästa nivå (Liker, 2009).  

Lean började sin utveckling inom billindustrin men de senaste åren har fler branscher tagit till 

sig filosofin. Lean-production och Lean-construction är några exempel på Lean filosofins 

utveckling inom andra branscher (Shang & Siu, 2014). Därför är det också relevant att ställa 

sig frågan om den har potential i asfaltsbranschen. Går det att optimera flödet av 

beläggningsprojekt med hjälp av Lean-filosofin? Vilka delar av Lean ska man börja med att 

implementera för att optimera planeringen av produktionsflödet?  
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1.2 Syfte 
Syftet med mitt examensarbete är att studera arbetsgången av beläggningsprojekt från 

försäljning till utlagd asfalt med fokus på planering och produktionsstyrning. Målet är att 

undersöka hur Lean-filosofin kan tillämpas inom planering och produktionsstyrning för att 

effektivisera beläggningsflödet.  

1.3 Frågeställning 
Mina frågeställningar är följande. 

 Vilka är de utmärkande faktorerna inom asfaltsbranschen för tillämpning av Lean?  

 

 Vilka av de 14 principerna från The Toyota Way av Jeffrey K. Liker är lämpligast att 

börja med för att effektivisera planering och produktionsstyrning inom 

asfaltsbranschen? Kan dessa principer användas för att optimera planeringen i flödet av 

beläggningsprojekt inom asfaltsproduktionen?  

1.4 Avgränsningar 
Arbets- och intervjuområdet består av Skåne och Halland i första hand.  

När det gäller asfaltsprocessen sträcker sig detta arbete från ett sålt asfaltsprojekt, tillverkning 

av asfalt till färdig asfaltsbeläggning på önskad plats.  



Planering & produktionsstyrning.  
Lean-filosofin vid produktion av asfalt 

3 

 

1.5 Rapportens disposition 

Kapitel 1 presenterar bakgrund och syftet till 

examensarbetet. Ur syftet är frågeställningar 

framtagna som kommer att besvaras i slutsatsen. 

Kapitel 2 innehåller den teoretiska referensramen 

vilket skall skapa förståelse för syftet och ge mer 

nödvändig information kring uppsatsens område. 

Detta kapitel ger också en grund för 

metodutformningen, för att på det bästa sätt kunna 

besvara syftet. Kapitel 3 består av en 

metodbeskrivning som bygger på referensramen. 

Kapitel 4 inrymmer fallstudien om planering och 

produktionsstyrning av beläggningsprojekt hos 

Skanska.  

I kapitel 5 analyseras fallstudien med hjälp av 

teorin om Lean-filosofin för att undersöka hur 

Lean-filosofin kan implementeras för att nå önskad 

målbild.      

I Kapitel 6 ges slutsatser utifrån frågeställningen.  

 

 

I Kapitel 7 diskuteras svagheter och styrkor i 

uppsatsen med reflektioner som i sin tur är 

ingångar för förslag till fortsatt forskning. 

 

 

1.6 Arbetsgång 
Efter att en frågeställning var skapad söktes information och teori inom ämnet för att kunna 

genomföra intervjuer i en fallstudie. När fallstudien var genomförd analyserades 

respondenternas svar med teorin i en analys som mynnade ut i slutsatser. 

  

Figur 1. Examensarbetet disposition 
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2 Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen sammanställs teoretisk kunskap om Lean-filosofin och de 14 

principerna. Några verktyg som kännetecknar Lean som anses relevanta till examensarbetet är 

sammanställt här.  

2.1 Lean 

2.1.1 Leans historia 

Lean har sitt ursprung i Japan och är i grunden en kvalitets- och produktionsfilosofi. Enligt 

författarna bakom boken Ny verktygslåda för Lean är Lean tron på att man genom 

kontinuerlig utveckling kan närma sig det optimala produktionstillståndet med noll slöseri, 

perfekt kvalité och total kundnöjdhet (Holweg, et al., 2011). Utvecklingen med Lean tog fart 

efter andra världskriget när ett sönderbombat Japan skulle upp på fötter igen. Japanska 

företagsledare och experter från Toyota reste till väst och främst till USA för att studera hur 

industrin fungerade. USA hade sin industri oförstörd efter andra världskriget vilket gjorde att 

de hade ett försprång. Syftet med resorna var att hämta kunskap om hur en effektiv 

biltillverkning gick till. Henry Ford hade vid den tiden kommit långt med tillverkning av bilar 

med löpandebandprincipen. Oldsmobile hade skapat ett system där externa leverantörer 

tillverkade delar som sedan monterades i Oldsmobiles egen fabrik (Holweg, et al., 2011).  

Under andra världskriget var många fabriker i USA tvungna att tillverka material till 

Amerikanska militären under snabba omständigheter. För att göra tillverkning effektiv 

skapades TWI (Training Within Industry) i USA för att höja kapaciteten till max. Målet med 

TWI var att skapa arbetsinstruktioner, arbetsförbättringar och arbetsrelationer. TWI och 

snabbköpen var något som Toyota intresserade sig mycket för. Snabbmatsaffären i USA där 

kunden bara tog det som kunden behövde. TWI skapade rutiner och enkla instruktioner för 

varje arbetsplats (Holweg, et al., 2011).  

TPS (Toyotas Production system) började utvecklas under 1950-talet. Etableringen av TPS 

inleddes av Taiichi Ohno med stöd av Eiji Toyoda som var Toyotas VD under den här tiden. 

Anledningen till att TPS skapades var för att de insåg att något var tvunget att göras. 1948 var 

Toyotas skulder 8 gånger större en företagets kapitalvärde. För att kunna konkurrera med de 

amerikanska märkena som hade helt andra förutsättningar behövde något göras. Grunden är 

att tiden från att beställningen på ett nytt fordon kommer till dess att fordonet levererades och 

betalning skede skulle minskas. Produktionen skulle göras enkel och tydlig för att minimera 

fel. Man skulle skapa enstycksflöde och inte lager med produkter. Problemet som Toyota såg 

med västvärldens batchtillverkning var att man skapar lager som är bundet kapital. Toyota 

som under denna tid var hårt skuldsatta hade inte råd med att ha kapital bundet i osålda 

produkter. Att köpa in stora lager med råvaror som skapar bundet kapital såg man som slöseri. 

Detta är grunden för JIT (Just In Time) (Liker, 2009).  

Det som nu skiljer Toyota från de andra tillverkarna är att de inte lämnar föregående filosofi 

när det kommer en ny trend. Västvärlden släppte TWI principerna när de ökade tillverkningen 

för att de hade kapital som de kunde binda i lager av färdiga bilar. Toyota höll fast vid TWI:s 

förenklande principer och byggde in JIT. Toyota menade att kontinuerlig förbättring inte 
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betyder att man släpper de gamla rutinerna utan att man utvecklar och bygger på sin filosofi. 

Det är ur företagsfilosofin som rutinerna kommer, så funkar TPS än idag. Lean-production 

betyder resurssnål produktion där målet är att maximera resultatet så mycket som möjligt med 

så lite resurser som möjligt. Det är något som Toyota arbetar hårt med att få in i sin 

företagskultur (Liker, 2009).  

Namnet Lean introducerades först år 1988 på MIT (Massachusetts Institute of Technology) 

Sloan School of Management när de undersökte hur den Japanska produktionsfilosofin 

fungerade. Japan hade då en effektivare produktion i både kvalitet och kvantitet. IMVP 

(International Motor Vehicle Program) sponsrade forskningen för att kunna sprida kunskap 

om de japanska framgångsfaktorerna. IMVP konstaterade att västvärlden hade 

tillverkningsmetoder men saknade en tydlig tillverkningsmetodik. Innan Lean användes 

namnet ömtålig tillverkning för att den var resurssnål med låga marginaler till ekonomiskt 

bundna resurser. Namnet ömtålig tillverkning hade en negativ klang och namnet Lean uppstod 

(Holweg, et al., 2011). 

2.1.2 Lean idag. 

Enligt författarna bakom boken Ny verktygslåda för Lean innebär Lean-filosofin ett 

kontinuerligt sökande av det ideala läget (Holweg, et al., 2011). De senaste 20 åren har det 

bedrivits mycket forskning angående Lean-filosofin. Idag finns det många olika inriktningar 

på Lean-filosofin såsom Lean, Lean-production och Lean-construction. Matthias Holweg 

(2007) skriver att Lean-production handlar om tillverkning av stora volymer i industriell 

miljö. Lean-construction är Lean-filosofins implementering på byggbranschen (Jörgensen & 

Emmit, 2009). Lean-health-care är Lean-filosofin med inriktning mot vårdsektorn. Det har 

alla sitt ursprung ur samma filosofi (Sederblad, 2013). Att Lean härstammar från industrin och 

då framförallt bilindustrin betyder inte att Lean är något som bara bilindustrin har nytta av 

utan den har spridit sig till många andra branscher.  

I boken Ny verktygslåda för Lean redovisas Ohnos sju plus en (7+1) typer av slöseri. Taiichi 

Ohno utveklade dessa sju plus en typ av slöseri för att effektivisera tillverkning av bilar. Att 

de heter sju plus en beror på att de första sju är de första som var grundläggande för Ohno. 

Den åttonde eller som den ofta kallas plus en tillkom senare och förknippas med Ohno då han 

ville skapa tänkande människor. Målet med dessa punkter är att eftersökas och minimeras 

eller om möjligt elimineras (Holweg, et al., 2011) (Sörqvist, 2013).   

1. Överproduktion. Producera mer än vad som betalas för. 

2. Väntan. Gäller tjänster, resurser och produkter.  

3. Onödiga rörelser. Sträva efter kortaste vägen i alla aktiveteter. 

4. Transporter. Kunder betalar oftast inte för långa transporter utan för produkten. 

5. Felaktiga processer. Ifrågasätta behovet av processerna. Är de effektiva. 

6. Lager. I lager ligger bundet kapital som inte arbetar. Kan det undvikas. 

7. Defekter. Att producera något defekt tar tid utan att generera inkomst. 

8. Outnyttjad kreativitet. Personalens kompetens och erfarenhet missas lätt. 
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Inom Lean-filosofin finns det ett antal verktyg som är hjälpmedel för att nå framgång. Men 

det är enligt Liker (2009) viktigt att förstå att Lean är en filosofi om resursanvändning och 

ständig förbättring och inte ett verktyg. Det är de värdeskapande aktiviteterna som är de som 

är viktiga och det andra är slöseri. Det är slöseri som ska minimeras. Toyota betonar att "det 

viktigaste är att företagsledningen engagerar sig i att fortlöpande investera i sin personal och 

att de främjar en kultur för ständig förbättring". 

I boken Ny verktygslåda för Lean 

presenteras den Japanska sjön. Japanska 

sjön är en liknelse om hur en sjö som är full 

med vatten döljer stenar som finns på 

botten. Om vattnet symboliserar 

resurser/lager så är stenarna potentiella 

friktioner och problem. Lager och resurser 

kostar pengar och med Lean-filosofin ska 

man leverera kundönskemål med minsta 

möjliga resursmängd. Syftet med symboliken är att om vattennivån sänks sakta kan 

problemen bearbetas när de dyker upp vid ytan. Exemplet i figur 2 visar att det är 

Transportproblemen som kommer uppdagas först. En lärande organisation tar chansen att 

bearbeta problemen efterhand och kan på det viset fortsätta att sänka vattennivån. Målet är att 

ha så lite vatten som möjligt i sjön (Holweg, et al., 2011). Sörqvist (2004) framhäver att 

utveckling bör ske i små steg av arbetssätt och processer. 

Sörqvist (2004) framhäver att det idag 

finns två olika sorters problem. 

Tillfälliga problem och kroniska 

problem. Kroniska problem är de 

problem som accepteras och därmed 

människor väljer att leva med. 

Tillfälliga problem är de stora som man 

vill undvika att de händer igen. 

Tillfälliga problem försöker man 

förebygga, de kroniska problemen får 

vara kvar. Dock menar han att den 

totala tidsåtgången som går åt till kroniska problem blir ofta mer än den till de tillfälliga 

problemen (Sörqvist, 2004). I figur 3 visualiseras hur stor tidsåtgången kan vara mellan 

tillfälliga problem och kroniska problem. Exemplet visar att arbeta med de kroniska 

problemen kan lösgöra mer tid än de tillfälliga problemen. Sörqvist (2004) menar också att 

man idag fokuserar på tekniska lösningar och glömmer attitydmässigt förändringsarbete. Han 

hävdar att det är mer komplicerat och arbetskrävande att ändra personer och personalens 

beteende än tekniska förändringar.  

Figur 3. Exempel på ett diagram över tidsåtgång 

åt problem (Sörqvist, 2004). 

Figur 2. Exempel på den Japanska Sjön 

(Holweg, et al., 2011) 
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Det finns enligt Ram Narasimhan, Morgan Swink och Soo 

Wook Kim (2006) två olika tillverkningsfilosofier som 

används idag. De två är Agility och Leanness som är två 

helt olika filosofier. Leanness betyder magerhet och är det 

som vardagligt kallas Lean. Agility betyder smidighet och 

kallas Agile. Likväl som det finns olika definitioner för 

Lean existerar det olika definitioner för Agile. Det som är 

inriktningen för Agile är kundservice och flexibilitet. Agile 

organisation ska effektivt kunna utnyttja en snabbt 

föränderlig marknad. Lean:s inriktning är att jämna ut 

belastningen och att få ner kostnaderna medan Agile 

fokuserar på att stabilisera organisationens ekonomi på en 

oförutsedd marknad. Agile uppkom i USA under 1990 talet. 

Syftet med Agile var att USA skulle säkra landets konkurrenskraft i en snabbt 

förändringsbenägen tillverkningsindustri (Yusuf, et al., 1999).  

2.1.3 4P modellen 

Det finns ingen färdig mall för Lean, men Liker (2009) har publicerat 14 principer som 

kännetecknar The Toyota Way. Lean har fått mycket från Toyota och The Toyota Way, därför 

hänvisas det ofta till att dessa 14 principer är kännetecken för Lean. Dessa principer är 

använda för att känneteckna Lean i flertalet böcker som används som referenser till detta 

examensarbete (Holweg, et al., 2011) (Larsson, 2008) (Sörqvist, 2013).  

De 14 principerna är uppdelade i fyra olika nivåer i en 

pyramid för kontinuerlig utveckling. Begynnelse-

bokstaven i varje nivå är P i sin engelska version 

därav namnet 4 P modell. Det viktiga i  pyramiden är 

enligt Liker (2009) att man inte börjar med 

problemlösningen om de andra tre P:na inte är stabilt 

förankrade. För att pyramiden ska stå stadigt krävs det 

att organisationens filosofi är välförankrade innan 

arbetet påbörjas med att kartlägga processerna. 

Philosophy är den förankrade kulturen i företaget som grundas på långsiktighet även om det 

blir på bekostnad av kortsiktiga resultat. Filosofin kan enligt Shang & Siu (2014) brytas ner i 

fyra delar. Constant purpose skapar trygghet genom kontinuitet och tillförlitlighet. Anställda 

och kunder ska känna stabilitet vilket ger förtroende. Long-term perspective ges när det finns 

mål och syften som sträcker över en längre tid. Self-reliance and responsibility syftar till 

ansvarstagande mot kunder, anställda och samhället. Customer-focus pekar mot vad kunden 

vill ha. Det vill säga lyhördhet för kundens önskemål så att kunden känner att den får sina 

behov tillfredsställda. Utan kunder försvinner existensberättigandet för organisationen. Det är 

viktigt att förstå kunden. Kunden kan vara både intern och extern, det är viktigt att förstå vem 

kunden är.  Princip nr 1 av de 14 kommer härifrån. 

Figur 5. 4 P pyramid (Liker, 2009) 

Problem- 
solving 

People & 
partners 

Processer 

Philosophy 

Figur 4. Lean och Agils 

produktionsteori. (Lessing, 

2006) 
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Process grundar sig på att skapa tydliga syften med verksamheten. En process är att antal 

aktiveteter som sker i ett bestämt mönster som skapar kundvärde från olika resurser. En 

process ska ha ett tydligt syfte och mål. Processer kan bestå av tillverkning av produkter eller 

tjänster. Det finns olika processer beroende på vilket syfte de har. Huvudprocesser är de som 

skapar kundvärde från resurser. Beroende på vad som är organisationens syfte kan det vara 

produktionsprocesser, distrubitionsprocesser och produktutvecklingsprocesser. Stödprocesser 

är de som hjälper organisationen men inte direkt ger externt kundvärde. T.ex löneutbetalning 

och personalutveckling. Ledningsprocesser är de funktioner som skapar organisationens mål 

och driver företaget framåt (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Sörqvist (2013) skriver att det i Lean-filosofin är viktigt att skapa tydliga processer. Ett tydligt 

flödesschema över och mellan processerna ger en visualiserad produktion. Med tydliga 

instruktioner och kriterier för vilka resultat som processen ska uppnå genereras möjlighet att 

snabbt felsöka i organisationen. Det ska vara enkelt att göra rätt och svårt att göra fel. Princip 

nr 2-8 av de 14 kommer härifrån. 

People & Partners syftar till att utveckla och utmana personalen och företagets 

samarbetspartners. Skapa chefer som lever efter organisationens filosofier vilket möjliggör 

utveckling och fortlevnad av företagets filosofier.  Om cheferna blir föregångspersoner genom 

att leva efter företagets filosofier kommer kulturen att spridas till andra anställda och 

samarbetspartner (Liker, 2009). Viss kritik finns mot Lean att det skapar stress och ohälsa hos 

personalen. Personal blir sämre behandlad på grund av bristande ledningsstöd. Men det som 

ska ifrågasättas är hur implementeringen av Lean har påverkat företagen (Sörqvist, 2013).  

Inom Lean är det personalen och relationerna till kunderna som är det centrala. Toyota menar 

att investeringar i människan gör att de utvecklas. Maskiner minskar i värde efter 

investeringen och kräver underhåll. På samma vis som organisationen utvecklar och värnar 

om personalen inom företaget är det lika viktigt att vårda relationerna med externa 

samarbetspartners. Långsiktiga relationer där feedback utdelas kontinuerligt. Hjälp 

leverantörerna att leverera rätt produkter genom att arbeta tillsammans med dem. Pålitlighet 

ger relationer som lönar sig i längden. Om samarbetspartnerna vet att tjänsterna kommer att 

efterfrågas imorgon också är de beredda att värna om sammarbetet. När man hjälper sina 

samarbetspartners som har problem leder det till att sanningen kommer direkt nästa gång 

något händer. Att vara en lärande organisation innebär att lärdomar ska tas från andras 

problem lika väl som utveckling kommer från egna problem (Liker, 2009). Princip 9-11 av de 

14 kommer härifrån. 
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Problemsolving hävdar Liker (2009) är det som Toyota ser som grunden till ständig 

förbättring. Inom Lean-filosofin ser man problem som en möjlighet till att utvecklas. För att 

kunna förstå problemet är det av betydelse att förstå problemets grund. För att inte fastna i 

hantering av symtom från problemen är det av vikt att hitta och förstå grunden till problemet. 

En 5 stegsmodell är utvecklad inom Toyota för att förstå och utvecklas genom 

problemlösning, 

1. Identifiera problemet. Undersök helheten av problemet. 

2. Förtydliga och förstå problemet. Gå och se efter på plats vad det är som sker. 

3. Identifiera orsakerna till att problemet uppstod. 5 varför. Se princip 14. 

4. Vidta åtgärder. Säkerställ att det inte är symtom som åtgärdas. 

5. Utvärdera resultatet från de 4 första stegen. Utveckla åtgärderna om det behövs. 

Om problemet blir åtgärdat och utvärderingen ger positiva resultat ska rutiner och filosofier 

utvecklas med den nyfunna kunskapen. När åtgärderna implementeras i företagets filosofi 

hindras upprepning av händelsen och lägger grunden för utveckling av organisationen. 

Sörqvist (2013) menar att inom Lean är det inte problemen som är allvarliga, utan brist på 

utveckling och lärande från dem. Lika viktigt som det är att hjälpa till när det uppstår problem 

måste det säkerställas att personalen vågar anmäla problem. Ett av det allvarligaste slöseriet 

inom Lean är att producera felaktigheter och defekter. För att motverka felaktigheter ska 

chefer vara ute i verksamheten. Ledare ska vara noga med att undersöka vad som har hänt och 

förebygga problem. Faran är om sökandet efter syndabockar börjar för det resulterar i att 

problem i framtiden kommer döljas av personalen (Liker, 2009). Princip 11-14 av de 14 

kommer härifrån. 

 

2.1.3 De 14 principerna för The Toyota Way 

De 14 principerna som redovisas nedan är Liker (2009) identifierade hos Toyota. 

Del 1. Skapa långsiktighet 

1) Basera alla beslut på långsiktigt tänkande. 

Beslut ska baseras på långsiktighet även om det är på bekostnad av kortsiktiga 

vinster. Skapa en tydlig kultur inom organisationen med klara visioner. Ur visionen 

skapas målen för organisationen. Skapa långsiktighet även om det är på bekostnad av 

kortsiktiga vinster och resultat. Det skapar förtroende för organisationen mot både 

kunder och anställda. Utgå ifrån att skapa värde för kunden. Se inte införandet av 

kultur och visioner som ett tillfälligt projekt, utan som ett oändligt förbättringsarbete 

som syftar till att få kontroll över organisationens framtid och fortlevnad. Lean 

innebär att man söker efter idealläget. Lean-resan är en resa utan slut och vilket gör 

att man kontinuerligt ska ifrågasätta sina beslut. Omvärldens förändring kan göra att 

äldre beslut måste omvärderas. En Lean-ledare får aldrig låta prestige gå före 

företagets utveckling. 
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Del 2. Rätt process ger rätt resultat 

2) Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan. 

Genom att skapa tydliga processer med rutiner genereras tydliga arbetsgångar. Med 

enkla arbetsgångar och en klar organisationsstruktur skapas förståelse för vad som 

sker och vad som förväntas att ske. När alla förstår vad det är som händer har alla 

möjlighet att reagera på felaktigheter. ”Japanska sjön” är en metod som passar in 

under denna princip. En process ska kontinuerligt utvecklas genom att skruva upp 

processflödet för att upptäcka brister som ger en utvecklande process. Utvecklande 

processer ger en lärande organisation som är ett av målen för Lean. 

 

3) Låt efterfrågan styra. Undvik överproduktion. 

Överproduktion betyder att det skapas lager. I lager binds kapital och det ska man 

minimera. Lager av färdiga produkter kan snabbt tappa i värde. Just-In-Time är en 

produktionsfilosofi som hör hemma här.  

En vanlig missuppfattning som finns om Lean är att alla lager ska bort. Enligt Lean 

ska alla lager vara välmotiverade och motiven ska kontinuerligt ifrågasättas för att 

försöka minimera olika former av lagerhållning. Det finns två olika tillverkningssätt; 

Push- eller Pullsystem. De engelska namnen är mer implementerade och brukar vara 

de som används även i svensk text. Push eller tryckande tillverkning betyder att det 

inte finns någon specifik beställning på produkten, utan det tillverkas mot lager. Pull 

eller dragande system betyder att varorna har en specifik beställning från en kund. 

Med dragande system finns det inget lager av osålda produkter. 

 

4) Jämna ut arbetsbelastningen. 

Med en jämn arbetsbelastning minskas behovet av överproduktion. Outnyttjad 

kapacitet på grund av ojämn efterfrågan är också slöseri. Förutsättningar för att jämna 

ut belastningen varierar mellan branscher. I vissa branscher behövs en viss 

överkapacitet men återigen ska överkapaciteten vara väl motiverad. 

 

5) Bygg upp en kultur där man stoppar processerna för att lösa problem. Kvalitén 

ska bli rätt från början. 

Att rätta till fel efter produkten/tjänsten färdigställande är kostsamt och det ger 

negativ publicitet. Se problem som en positiv möjlighet till att bli bättre. Personalen 

skall våga och vilja stoppa produktionen när de upptäcker något som är fel. 

 

6) Lägg standardiserade arbetsätt till grund för ständig förbättring och 

personalens delaktighet. 

Stabila och pålitliga rutiner minimeras riskerna att det blir fel på grund av att ingen 

vet hur det ska göras. Förbättra rutinerna när brister uppdagas. Det ska vara lätt att 

göra rätt och svårt att göra fel. Minska osäkerheten där det går. Om rutiner och 

arbetsmetoder finns är det lättare att flytta personal dit där de behövs.  
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7) Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda. 

Det ska vara enkelt att se om det är något som inte är rätt. Konsekvens när det gäller 

skapande av rutiner.  

 

5 S ingår i denna princip och är ett verktyg för att skapa överblick och tydlighet. Det 

ska vara enkelt att se om det finns brister. 5 S kan användas inom tillverkning och 

administration. 

 

Sortera = Prioritera materialet. Det som används ofta ska vara lättillgängligt. Det som 

används ibland ska finnas att tillgå. Det som inte används ska avlägsnas. Behövs det 

så komplettera med utrustning. 

Strukturera = Planera och gör tydliga markeringar var utrustningen ska vara. 

Städa = Tvätta och gör det rent och snyggt. 

Standardisera = Skapa rutiner så att de tre första s:en uppehålls. 

Skapa en vana/ Självdisciplin = Granska arbetet med de fyra första s:en. Det ska bli 

en rutin och inte en storstädning för att sedan återgå till det som var innan. Av de 5 

S:en så är det detta S som är svårast. 

 

Del 3. Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners 

8) Använd bara pålitlig och väl utprovad teknik som stödjer personal och 

processer. 

Anskaffa teknik och utrustning först när den verkligen gör nytta. Inte bara för att ha 

det senaste. Ha tydligt syfte med resurser som köps in. Resursen måste stödjas av 

personal och processerna. Förbättra och förenkla processen innan ny teknik införs, 

och tekniken ska ha ett tydligt syfte. 

 

9) Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet och förstår företagets filosofier. 

Genom att skapa ledare som lever efter organisationens filosofi skapas naturlig 

fortlevnad och förankring. Chefer ska vara ledarna och förebilder för personalen. 

Funkar inte filosofin rasar pyramiden. 

 

10) Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofier. 

När personal utvecklas och utmanas i organisationen skapas möjligheter till 

förebilder. Att skapa sin egen grogrund när det gäller ledare i företaget skapar 

stabilitet och fortlevnaden för organisationen. När det skapas människor som är vana 

vid att arbeta i grupper skapas laganda där gruppen/enhetens framgång går före 

individuella framgångar.  
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11) Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att 

utmana dem och hjälp dem att bli bättre.  

Att skapa starka relationer med leverantörer av produkter och tjänster skapar 

förtroende. Utmana och hjälp dem med det som önskas av samarbetet för att kunna 

maximera vinsten av samarbetet. 

 

Del 4.  Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet 

12) Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen. 

Att ledare är ute i verksamheten skapar både förtroende och förstahandsinformation 

om vad det är som händer.  

 

13) Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ men 

verkställ snabbt. 

Överväg alla alternativ och låt berörda delta. När alla förstår varför beslut har fattats 

ökar förståelsen. Med förståelse för beslut kommer respekt för beslut. Konsensus kan 

verka tidsödande men det är betydligt värre med beslut som inte får respekt. När 

besluten är tagna ska beslutet genomföras kraftfullt. Faran när det fattas beslut men 

införandet skjuts på framtiden är att förtroendet sjunker hos kunder och personal som 

kan se organisationen som kraftlös. 

 

14) Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt 

förbättra. 

Med Lean följer tanken om att det alltid finns ett bättre sätt att leverera tjänster och 

produkter till kunder. Att leva i den tron skapar en kontinuerlig förbättring i både 

kvalité och ekonomi. Reflektera över vad som görs så att inte slentrian skapas. 5 

varför är ett verktyg som kan knytas till principen. Målet med 5 varför är att man ska 

åtgärda roten till problemet och inte symtomet. Tillvägagångssättet är följande. 

”Man hittar en oljefläck på lagergolvet. 1:a Varför, för att trucken läcker. 2:a Varför, 

för att en packning är sönder. 3:e Varför, det köptes in dåliga packningar. 4:e Varför, 

för att vi köpte en billig variant. 5:e Varför, för vi gick på priset”. 

Ovan nämnda exempel är vanligt förekommande för att exemplifiera 5 varför. Om 

man i denna situation bara nöjer sig med att torka upp oljan kommer trucken att 

producera fler oljefläckar och halkrisken ökar. Om man försöker att hitta det verkliga 

felet slipper man torka oljefläckar. Men det gäller att hålla sig till 5 varför istället för 

5 vem. 5 vem resulterar i jakt på syndabockar och det löser inte problemen (Liker, 

2009). 
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2.2 Lean Construction 
Lean construction är tillämpning av Lean-filosofin på byggsektorn och är fortfarande i en 

utvecklingsfas (Shang & Siu, 2014). Höök & Stehn (2008) menar att Lean-construction är 

projektorienterat då byggbranschen vanligen är projektbaserat. Om man överväger att 

överföra Lean-filosofin till byggandet är det nödvändigt att beakta de viktigaste egenskaperna 

som råder i byggbranschen (Jörgensen & Emmitt, 2008).  

Lean-construction är ett verktyg för att öka nyttjandegraden av resurser och minskande av 

slöseri i byggbranschen. En stor missuppfattning är att Lean går ut på att sänka kostnaderna. 

Men att göra rätt första gången och därmed slippa göra om är en strategi som sparar resurser. 

Sänkta kostnader är en möjlig konsekvens av effektivare resursanvändning. (Ballé & 

Bouthillon, 2011). Lean-construction vilar så som Lean-filosofin på Likers (2009) 4 P 

modellen och de 14 principerna används flitigt även inom Lean-construction.  

Ledningen av byggprojekt är viktigt för Lean-construction på grund av att byggbranschen är 

projektorienterad. Vid tillverkning i fabriker fokuseras det på enhetsflödet medan 

byggbranschens produktion sker i olika stadier av byggnationen. Enligt Mossman (2013) är 

det av betydelse att planeringen hänger med så att förberedelserna är klara för nästa 

konstruktions-skede. För att kunna maximera användningen av just-in-time leveranser krävs 

planering. När planeringen är tydlig blir det lättare att se vad som krävs för att bli klar i tid. 

Vid användning av just-in-time är det viktigt att förarbetena är klara i tid annars blir det 

förseninger som ger ytterligare förseningar. Ofärdiga förarbeten skapar behov av nödlösningar 

som brukar bli dyra (Daeyoung & Hee-Sung, 2006). 

Att utveckla ledare som lever i företagsfilosofin är även viktigt för Lean-construction. 

Filosofin ska tillåta alla anställda att säga nej när de ser något som är fel eller inte kommer gå 

att fullfölja. Förtroende stiger mellan parter när alla känner att de kan säga nej. Det finns en 

svårighet i att lita på ett ja från någon som inte vågar säga nej menar Mossman (2013). 

Att upptäcka problem och brister tidigt genom att ha med kunder och leverantörer tidigt i 

projekten skapar förståelse. Genom enkla och tydliga rutiner minskar möjligheterna för 

missförstånd. Organisationen ska inte förlita sig på personer utan på rutiner. När företaget litar 

på sina rutiner skapar det trygghet som minskar stressen hos personalen. När organisationen 

går över till att oförtröttligt utvecklas och ifrågasätta sina rutiner skapas utveckling. Om man 

ser problem som möjligheter och söker efter roten till problemen för att istället laga 

symtomen närmar man sig Lean-construction filosofin (Ballé & Bouthillon, 2011).  
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2.2.1 Last planner 

Last planner är ett registrerat varumärke som ägs av den ideella organisationen LCI (Lean 

Construction Institute). LCI skapades 1997 och arbetar med att implementera Lean-filosofin i 

byggbranschen (Lean Construction Institute, 2015). Målet med Last planner är öka 

produktiviteten genom ökat förtroende för planeringen (Mossman, 2013). Då examensarbetet 

inriktar sig mot planering finner jag att Last planner är av särskilt intresse. Gao Shang & 

Low Sui Pheng (2014) menar att Last planner är starkt knutet till Lean-construction. De 

menar att målet är att skapa ett pålitligt flöde genom byggprocessen. Mossman (2013) 

framhäver att syftet med Last planner är att visualisera planeringen för de berörda parterna. 

Mottot är att en dålig nyhet som levereras tidigt är en bra nyhet. Resultatet blir att 

brandsläckande utryckningar på grund av dolda fel i planeringen minskar. Att minska de så 

kallade brandsläckande utryckningarna är av vikt för att de ofta blir kostsamma och 

resurskrävande.  

Som namnet antyder går det ut på att man ska göra planen så sent som möjligt men börja 

planera så tidigt som möjligt. Målet är att använda en öppen planering så att alternativen blir 

tydliga och grunden för beslut säkrare. Likt Lean är inte Last planner någon exakt mall som 

ska användas, utan det är upp till företaget eller organisationen att bestämma utformningen. 

Men det finns däremot 5 steg som är viktiga; ska göras, kan göras, kommer att göras, gör och 

gjordes. De redovisas i figur 6 (Mossman, 2013). 

 

Den blå tjocka linjen i figur 6 visar utvecklingen av en aktivetet eller projekt i last planner 

planeringen. De röda pilarna visar inom vilken tidsram som det är optimalt att bearbeta en 

aktivetet.  (Mossman, 2013). De olika stegen redovisas på nästa sida. 

Figur 6. Flödesschema för Last planner 
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Beställning av produkt = Redovisa vad som komma skall för de berörda parterna. Säkerställa 

att de som eventuellt kommer att beröras kan börja planera tidigt. Produkt kan även vara en 

tjänst. 

Göra projektet redo = Klargöra projektet och säkerställ att de resurser som behövs finns 

tillgängliga. Tydliggör att det som ska göras blir till kan göras. Detta ska göras tillräckligt 

tidigt så att åtgärder kan vidtas utan brandutryckning. 

Produktionsplan = De som ska utföra arbetet går igenom uppgiften så att alla vet vad som 

kommer att göras. När alla deltar i planeringen minskas risken att de viktiga aspekterna glöms 

bort. Kan göras blir till kommer att göras. Man diskuterar och planerar vad som ska göras om 

något oväntat händer t.ex. dåligt väder eller ändrade förutsättningar. 

Produktion = nu genomförs arbetet/projektet. Från tidigare planering ska det nu finnas tydliga 

riktlinjer för vad som ska göras. Kommer att göras blir till gör. 

Utvärdering = Gör blir till gjordes. Utvärderingen syftar till erfarenhetsåterföring så att 

arbeten/projekten kan flyta på bättre nästa gång. 

Mossman (2013) menar att ett tydligt tillvägagångsätt med enkla rutiner gör att pressen på 

personalen minskar. Tryggheten uppstår när förtroendet finns för planeringen och att 

vetskapen om att det som komma skall är synligt.  Ur säkerhetssynpunkt har Last planner 

visat sig vara givande. När det under ett tidigt stadie diskuteras hur uppgifterna ska utföras ger 

det tid till att tillförskaffa rätt utrustning för uppgifterna. Skaderisken är en faktor som i 

dagens samhälle är viktig att arbeta för att minska. Kostnaderna som skadorna genererar är 

betydande för arbetsgivaren. Arbetsmiljöansvaret är idag en viktig faktor för arbetsgivarna. 

Förseningar och negativ publicitet kan också direkt knytas till skador och olyckor på 

arbetsplatsen. Kritiska moment kan tidigt lokaliseras så att extra resurser som personal eller 

utrustning kan tilldelas (Mossman, 2013). 

Relationer med inblandade parter skapas innan arbetet påbörjas. Erfarenheter som parterna 

har från tidigare projekt tilldelas till alla berörda innan arbetet har startat. Risken för 

missförstånd mellan parterna minskar när kontakten tas i ett tidigt skede. När parter är 

informerade tidigt minskar den potentiella skadan som kan uppstå om någon skulle bli 

frånvarande. Sjukdom eller att kompetensen behövs akut på annan plats i företaget är några 

scenarier på frånvaro.  

Last planner syftar till att det ska gå från push- till pullförhållande när det gäller resurser. Det 

ska inte placeras resurser på arbetsplatsen utan de ska tillföras när de behövs. Här känner vi 

igen princip 3 att låta efterfrågan styra och inte ha resurser på lager. Att lagerhålla resurser på 

en arbetsplats kostar både plats och pengar. Risken för att skada utrustning eller material på 

arbetsplatsen minskar när bara det som är nödvändigt finns på arbetsplatsen (Mossman, 

2013). 
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2.3 Implementering av Lean 
Enligt Shang Gao & Sui Pheng Low (2014) kan det vara en överväldigande uppgift att utgå 

från hela Lean konceptet när Lean-filosofin ska implementeras i andra branscher som 

byggbranschen. Det kan finnas vinning i att skippa vissa delar av Likers 14 principer i början. 

Liker (2009) skriver i boken The Toyota Way att införande av Lean måste börja med en 

inställning att det är ett projekt utan slut. Det viktiga är att börja i grunden på 4 P-modellen 

och inte försöka ta genvägar. Modellen visas i Figur 5. 4 P pyramid (Liker, 2009) (Liker, 

2009). Liker (2009) förtydligar att The Toyota Way är Toyotas företagsfilosofi, i vilken de 

sätter sin kund och sina förutsättningar i fokus. 

Ohno skämdes inte när han tog andras idéer för att utveckla sin egen vision om biltillverkning 

(Liker, 2009). Per Sederblad som arbetar med arbetsvetenskap menar att vid införande av 

Lean har branschnisch betydelse. Men arbetsmarknadskultur i landet är lika viktig att komma 

ihåg. När man analyserar Lean-implementeringar från andra länder måste de 

arbetsmarknadsmässiga kulturerna från det egna landet tas med (Sederblad, 2013).  

Sederblad (2013) menar att Lean har fått dåligt rykte när det kommer till personalpolitik. Att 

Lean går ut på att effektivisera resursanvändningen är rätt. Men att det ska leda till 

personalneddragningar och större arbetsbelastning på personalen menar han är fel om det är 

en korrekt Lean-implementering. Sederblad (2013) förtydligar att personalen är en resurs, och 

som det gäller med alla resurser ska belastning jämnas ut. Resurser ska belastas så att de inte 

överbelstas. Kontentan blir att personalen inte ska ha övertid, sjukskrivning eller väntetid om 

det är äkta Lean. 
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3 Metod 
I metodkapitlet beskrivs vilken arbetsgång som har använts. Informationsinhämtningens 

tillvägagångssätt klargörs. 

3.1 Övergripande arbetsgång 
Med min kontaktperson på Skanska 

diskuterades det fram ett område med 

förbättringspotential inom produktion av 

asfaltsbeläggningsprojekt. Efter val av 

problemformulering söktes litteratur för att 

få förståelse hur fallstudien skulle göras på 

effektivaste sätt.  

Fallstudien jämförs med teorin om Lean-

filosofin i analysen. Ur analysen kommer 

en slutsats presenteras av hur 

tillämpbarheten av Lean-filosofin på bästa 

sätt används vid planering och 

produktionsstyrning inom asfalts-

branschen.  

3.1.2 Informationsinhämtning 

Både primära och sekundära källor 

används i arbetet. De primära källorna i 

detta arbete är intervjuer och observationer 

från arbetsplatser. Den primära 

informationen kommer direkt från källan. Sekundär information är böcker, vetenskapliga 

artiklar och internet. Fördelen med sekundär information är att den redan är insamlad och 

sammanställd i olika former. Nackdelen är att den kan vara märkt av skaparens förutfattade 

meningar. Därför är det viktigt att analysera sambandet som den sekundära källan är skapad 

ur (Fellows & Liu, 2008). 

3.2 Litteraturstudier 
Författaren har gjort en litteraturstudie med inriktning mot Lean-filosofin, Lean-construction 

och Toyota Production System (TPS). De senaste decennierna har det forskats och skrivits 

mycket om Lean-filosofin och TPS. För att inte drunkna i böcker om Lean och TPS har 

författaren valt ut tre böcker om Lean där författarna har god akademisk skolning. Eftersom 

Lean har till stora delar sitt ursprung TPS har en bok valts ut om TPS där författaren Jeffery 

K. Liker har en betydande insikt och kunnande om TPS och Lean. Liker (2009) är flitigt 

refererad till i böcker och vetenskapliga artiklar inom ämnet TPS och Lean. De 14 principer 

som Liker (2009) har identifierat för TPS presenteras i de tre Lean-böcker som används som 

referens till Lean-filosofin (Larsson, 2008) (Holweg, et al., 2011) (Sörqvist, 2013). Dessa 

böcker har lagt grunden för teorin om Lean och lästes av författaren innan examensarbetet 

påbörjades. Examensarbeten som har genomförts inom ”asfalt” eller ”planering och 

Figur 7. Visualisering av arbetsgången 

 för examensarbetet 
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produktionsstyrning” har sökts på internet. Två examensarbeten som är skrivna inom asfalt 

har använts som utgångspunkt vid delar av intervjuunderlaget. Vidare litteratur om Lean 

söktes på internet så som vetenskapliga artiklar. Två examensarbeten studerades innan för att 

kunna utnyttja kunskap som redan finns i ämnet. Den första är En effektivare asfaltsprocess 

av Anders Tykesson som skrevs 2010 på Lunds Tekniska Högskola. Den andra är 

Effektivisering av asfalttransporter av Jonathan Gillen och den skrevs 2013 på Högskolan i 

Halmstad. Båda dessa examensarbeten är skrivna i samarbete med Skanska Asfalt. 

3.3 Fallstudien  
Fallstudien börjar med en kort introduktion av Skanska och Skanska Asfalt. Därefter 

redovisas asfaltsprocessen, presentationen av asfaltsprocessen syftar till att ge förståelse för 

asfaltsbranschen. En nuläges- och målbild skapades i fallstudien för att kunna förstå vilken 

utveckling respondenterna önskar. 

För att få struktur på fallstudien har Likers (2009) 4 P modell valts. Alla fyra delar inriktar sig 

mot planering och produktionsstyrning. Första delen handlar om kulturer och rutiner och 

fokuserar på arbetsmetodiken. Andra delen behandlar processerna och verktyg, samt 

användningsmetoder inom organisationen. Tredje delen inriktar sig mot personalen och 

sammarbetspartners. Fjärde delen fokuserar på problemlösning och erfarenhetsåterföring. 

3.3.1 Intervjuer  

Den primära datainsamlingen till detta examensarbete består av intervjuer av personal inom 

Skanska Asfalt. Intervjuerna har gjorts med kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Semi-

strukturerad intervju innebär att det finns fastslagna frågor som respondenten kan och får tala 

fritt ifrån. Det är öppna frågor med plats för åsikter. Resultatet blir att varje fråga kan besvaras 

med en dialog och diskussion. Författaren mötte respondenterna på deras arbetsplats för att 

genomföra intervjuerna. När intervjuerna genomförs genom möten i deras miljö kan 

intervjuaren även läsa av respondentens kroppsspråk. Målet med varje intervju var att få ut så 

mycket information som möjligt, kvalité istället för kvantitet. (Fellows & Liu, 2008).  

Under intervjuerna har författaren fört anteckningar av vad respondenterna har sagt, men även 

värderat deras åsikter beroende på deras kroppsspråk. Efter intervjuerna har jag satt mig ner 

och renskrivit intervjuanteckningarna. När intervjun är renskriven jämförs det med vad de 

andra respondenterna har sagt, och om det finns några tydliga likheter i vad de har sagt. 

Intervjuerna hade två syften. Första är att kunna skapa en nulägesbild. Det andra är att skapa 

en målbild för hur de olika respondenterna vill att planeringen och produktionsstyrningen 

skall fungera. För att få en bra bild av hur synen är på planering och produktionsstyrning har 

det valts ut respondenter från olika positioner i organisationshierarkin. Även en geografisk 

spridning av respondenterna eftersträvades för att undersöka om äldre rutiner finns kvar. 

Informationen kommer att utvärderas under arbetets gång. Kontinuerligt har diskussioner 

skett med handledaren från Skanska för att analysera intervjuinformationen. 
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3.3.2 De utvalda respondenternas position och deras organisationstillhörighet 

Organisation Position 

Entreprenad Produktionschef  

Försäljning Områdeschef  

Tillverkning Processoperatör  

Entreprenad Produktionschef  

Entreprenad Planerare  

Tillverkning Produktionschef  

Tillverkning Sektionschef  

Tillverkning Produktionschef  

Entreprenad Avdelningschef  

Entreprenad Sektionschef  

Entreprenad/försäljning Produktionschef  

                                   Tabell 1, visar de utvalda respondenterna. 

3.3.3 Utvalda platser 

Intervjuområdet sträcker sig över det som idag är samma arbetsområde. Skåne och Halland är 

en del av detta arbetsområde. 

3.4 Tillförlitlighet 
Forskare kan aldrig vara riktigt säker på var sanningen ligger när sökandet av svar görs. När 

det gäller intervjuer är det viktigt att det görs tillräckligt många för att kunna sammanställa en 

form av normalbild. Det är viktigt att intervjuaren är neutral vid intervjutillfället så att det inte 

blir ledande frågor för att bekräfta intervjuarens förutfattade meningar. Även om forskare tror 

sig vara neutrala är det viktigt att granska sitt arbete med kritiska ögon genom hela processen. 

Alla människor är färgade av sina erfarenheter och kultur, vilket gör att det alltid finns risk för 

latenta värderingar (Fellows & Liu, 2008). 

Respondenterna har besvarat frågorna utan att ha gått igenom intervjuunderlaget innan vilket 

gör att de svarar spontant med de första tankarna som kommer. Om respondenterna har 

fördomar är det lätt att de färgar intervjun. Hur länge respondenten har arbetat inom 

branschen eller företaget kan också ha betydelse för svaren. När intervjuerna är slutförda 

måste det finnas möjlighet att jämföra de olika respondenternas svar för att kunna ge en 

korrekt bedömning av det sammanfattande resultatet. Därför är det extra viktigt att ha 

referenspersoner och att inte sammanställa materialet direkt efter intervjun. Dock har 

respondenterna gett snarlika svar. Det gör att intervjuunderlaget kan tolkas som trovärdigt. 

Jag har valt att personligen träffa alla respondenter viket har resulterat i större tidsåtgång än 

om jag valt att skicka ut enkäter per mail. Dock känner författaren att kvalitén avsevärt höjts 

på de intervjuer som genomförts. Enkäter ses ofta som något opersonligt och säkerheten i 

svaren blir då enligt min mening låg. 
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4 Fallstudie 
I fallstudien sammanställs informationen som inhämtats genom intervjuer och iakttagelser på 

arbetsplatsbesök. 

4.1 Skanska 
När det kommer till en presentation av Skanska har jag valt att presentera en kort överblick av 

företaget med en tyngdpunkt på deras företagsfilosofier och värderingar, då detta ger viktig 

kontext till fallstudien 

4.1.1 Historia 

Det som idag är Skanska startades 1887 under namnet Skånska Cementgjuteriet och 

grundades av Rudolf Fredrik Berg. Som namnet antyder började Skånska Cementgjuteriet sin 

bana med att tillverka betongprodukter i Skåne. 1897 genomfördes det första internationella 

bygget. Efterhand som verksamheten breddades till att innefatta infrastruktur, kontor och 

bostadsbyggnationer. Den internationella expansionen gjorde att namnet Skånska 

Cementgjuteriet byttes till Skanska för att 1984 bli det officiella namnet. (Skanska, 2014) 

4.1.2 Skanskakoncernen idag 

Skanska AB har idag 55600 anställda och bedriver verksamhet i USA och Europa. De två 

största ägarna av Skanska AB är Industrivärden AB och Lundbergs. Både Industrivärden AB 

och Lundbergs är två stora investeringsbolag i Sverige. Företaget är idag uppdelat i fyra olika 

verksamhetsgrenar som har olika inriktningar, 

Bygg- och anläggningsverksamhet är det som man traditionellt tänker sig Skanska. Detta är 

uppdelat i 3 delar; husbyggande, väg- och anläggningar samt asfalt och betong. 

Bostadsutveckling arbetar med att skapa attraktiva miljöer att bo och leva i. 

Kommersiell utveckling arbetar med att utveckla fastigheter och områden för människor att 

arbeta i. 

Infrastrukturutveckling arbetar med projektering och utveckling av till exempel Sjukhus, 

vägar och vindkraftparker (Skanska, 2015). 

4.1.3 Skanskas ledningssystem 

Skanska har ett ledningssystem som 

heter Vårt sätt att arbeta (Vsaa) 

skapades i början av 90-talet. Deras 

huvudprocess visas i figur 8. I 

ledningssystemet finns det rutiner 

för produktivetet, kvalitet, arbets-

miljö, miljö, etik m.m. Syftet med 

ledningssystemet är att skapa 

enkelhet och rutiner för kunder och 

medarbetare. Att arbeta enligt 

etablerade och kvalitétssäkrade rutiner 

säkerställer att lagar och andra krav följs. Det blir ett stöd så att varje individ inte ska behöva 

Figur 8, överblick av Skanskas processflöde 
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kunna allt utan kan förlita sig på rutiner. Skanskas kunder ska känna sig trygga om att lagar 

och regler följs. (Fredriksson, 2014). Vsaa är Skanskas sätt att arbeta, för tekniska lösningar 

finns Vsab (Vårat sätt att bygga) på Skanskas intranät som stöd för personalen. 

4.1.4 Skanska AB värderingar 

Skanskas affärsidé är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, resa 

och arbeta (Skanska, 2015). 

Skanska AB:s 5 nollvisioner. 

1. Noll förlustprojekt. Genom att genomföra varje projekt på ett lönsamt sätt, vårdar vi våra 

kundrelationer och vårt rykte. Bättre lönsamhet ger även frihet att utvecklas. 

2. Noll miljöincidenter. Alla våra projekt ska utföras på ett sätt som minimerar 

miljöpåverkan. Vi utmanar hela tiden oss själva för att hitta gröna och hållbara lösningar. 

3. Noll kvalitetsfel. Vi försöker alltid möta, eller överträffa, våra kunders förväntningar. Ett 

bra slutresultat ger nöjda kunder. 

4. Noll etiska övertramp. Skanska har nolltolerans mot alla former av korruption, 

bestickning, mutor, illojal konkurrensbegränsande åtgärder, diskriminering eller 

trakasserier. 

5. Noll arbetsplatsolyckor. Utvecklingen av säkerhetsarbetet pågår ständigt. Målet är noll 

olyckor för medarbetare, underentreprenörer, leverantörer och allmänhet (Skanska, 2015).  

Skanska AB:s 6 riktlinjer som styr deras verksamhet (Vsav, vårat sätt att vara). 

1. Vi är öppna, ärliga och lyhörda. Skanska ska vara ett öppet företag som lyssnar, tar 

initiativ och agerar. Ett företag som är enkelt att tala med.  

2. Vi hjälper varandra. Genom samverkan kan Skanska växa och utvecklas. Det ger fler 

möjligheter för oss och våra kunder 

3. Vi tar ansvar. På Skanska ska alla ta ansvar och stå för det vi gör. Vi bygger det 

förtroendet som gör vår framtid möjlig. 

4. Vi utvecklas ständigt. Vårt företag utvecklas genom ett ledarskap som får andra att växa. 

Vår främsta styrka är medarbetare. 

5. Vi är lönsamma. Skanska ser lönsamhet som ett viktigt villkor för utveckling. Lönsamhet 

skapar handlingsfrihet. 

6. Vi är engagerade. Personligt engagemang är självklart för oss på Skanska. Vi är nyfikna 

och letar nya lösningar (Skanska, 2015). 

Safety Week är en vecka om året som Skanska fokuserar extra mycket på säkerheten. Det 

gäller både yrkesarbetare och tjänstemännen. Syftet med Safety Week är att sätta fokus på 

arbetsmiljö för att uppnå en säkrare arbetsplats. Detta är en av de aktiveteter som Skanska 

bedriver då chefer kommer ut på arbetsplatserna (Skanska AB, 2015). 

  



Planering & produktionsstyrning.  
Lean-filosofin vid produktion av asfalt 

22 

 

4.1.5 Skanska Asfalt och Betong AB 

Som namnet antyder är asfaltverksamheten en del av Skanska Asfalt och Betong AB. Skanska 

Asfalt och Betong AB är ett helägt dotterbolag till Skanska Sverige AB. Skanska Sverige AB 

är i sin tur ett helägt dotterbolag till Skanska AB (Skanska Sverige, 2013).  

På Skanskas hemsida där deras asfaltsverksamhet presenteras står det ”Vi har en passion för 

asfalt. Det betyder att vi vill vara bäst på produkter, utläggning och kundbemötande. Vi vill 

alltid utvecklas – i samverkan med våra kunder och leverantörer” (Skanska, 2013). Det är i 

mina ögon en tydlig vision och avsiktsförklaring vad det gäller Skanskas asfaltsverksamhet. 

4.2 Asfaltsprocessen 
Asfalt består av bitumen (tjock olja), tillsatser och bergmaterial. Asfalten består av ca 6 % 

bindemedel som är till största del bitumen och resterande mängden är bergmaterial 

(Asfaltsskolan). Tillverkning av asfalt görs på ett asfaltsverk där man blandar samman 

råvarorna till asfalten. Det är på grund av mängden bergmaterial som asfaltsverkens placering 

ofta är vid bergtäkter. När asfalten har tillverkats är det en färskvara och den är beroende på 

hur välisolerade asfaltsverkets silos är och hur många ton varmt material som ligger i silon 

som avgör hur länge asfalten håller temperaturen. Asfaltens temperatur får inte sjunka för 

mycket innan utläggning för att kvalitetsproblem ska undvikas. Därför ska asfalten helst 

användas samma dag som den produceras. Vissa kunder kräver att stenen har en viss hårdhet 

för att beläggningen ska stå emot slitage. När den lokala bergtäkten inte har den hårdheten på 

bergmaterialet som önskas krävs det transporter från externa bergtäkter som har önskad 

hårdhet. Även andra material som slagg från järnverk kan blandas in i asfalten för att öka 

motståndskraften från slitage. När det gäller tekniska lösningar för asfaltstillverkning och 

utläggning finns det information på Vsab som stöd till personalen. 

Kostnaden för att bygga ett asfaltsverk beror på vilken kapacitet som väljs. Livslängden på ett 

asfaltsverk är mer än 20 år. Asfaltsläggarna har betydligare kortare livslängd och utvecklingen 

går fortare när de gäller deras läggarkapacitet än asfaltsverkens tillverkningskapacitet. Detta 

har resulterat i att en stor asfaltsläggare idag har samma läggarkapacitet som vissa asfaltsverks 

tillverkningskapacitet. 

När asfalten är tillverkad lagras den i en silo på asfaltsverket tills lastbilarna transporterar 

asfalten till en asfaltsläggare. Lagerkapaciteten av färdig asfalt varierar mellan de olika 

asfaltsverken. Transportern av asfalt görs idag nästan uteslutande av underentreprenörer som 

hyrs in efter behov av asfaltsbolagen. När asfaltsläggaren börjar lägga ut asfalt blir det 

kvalitetsproblem om asfaltsläggaren behöver stanna på grund av asfaltsbrist. Detta gör att 

asfaltstransporten är en viktig del som behöver fungera. I ett examensarbete av Jonathan 

Gillén (2013) presenteras att transportkostnaderna står för 10 % av utläggningsverksamhetens 

omsättning. Vidare presenteras att asfaltsverken är en orsak till stillestånd för asfalts-

transporterna. Han framhäver att en möjlig lösning på att minska väntetiden är bättre 

planering från produktionsledningen.  
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Möjligheten för asfaltsverken att starta tillverkningen på morgonen beror på tillståndet som 

asfaltsverket har. I tillstånden för anläggningarna är det reglerat vilka tider under veckan och 

året som asfaltsverket får vara aktivt. Det som avgör vilka tider som verksamhet får bedrivas 

beror på vilken bullernivåer som asfaltsverket och lastbilstransporterna genererar. Finns det 

boende nära anläggningarna är ljudkraven högre. Det finns några asfaltsverk som får köra 

dygnet runt medan vissa får börja tidigast klockan 06,00 på morgonen. Att inte kunna starta 

tillverkningen för än klockan 06,00 ger begränsningar i möjligheten att tillverka lager inför 

den kommande dagen. Asfaltsverkets arbetsbelastning brukar vara högst de första timmarna 

på dagen för att sedan avta. 

Fredagen brukar belastningen vara låg på asfaltsverken för att viljan att dra igång projekt sista 

dagen på arbetsveckan är låg. Fredagen är ofta en reservdag för utläggning för att ha 

marginaler om något oplanerat skulle hända. Personalen som arbetar på de stora maskinerna 

som kräver större volymer av asfalt brukar arbeta övertid måndag till torsdag för att kunna 

sluta tidigare på fredag. Resultatet av detta är att asfaltsbeställningarna är få på fredag-

eftermiddagarna. På grund av detta har vissa asfaltsverk rutiner angående förebyggande 

underhåll och städning på fredagarna, om det finns tid. 

Tykesson (2010) gjorde sitt examensarbete inom asfalt med titeln En effektivare 

asfaltsprocess. Resultatet som han kom fram till var att de olika maskinlagen skulle ha 

bufferttider. Syftet med dessa buffertider var att maskinlagen skulle kunna täcka upp för 

varandra när det händer oförutsedda händelser. Buffertjobb ska snabbt kunna flyttas fram eller 

tidigareläggas i planeringen. Resultatet blir att asfaltsläggarnas belastning kan jämnas ut om 

det finns behov. 

Asfaltsläggning är väderberoende. Är det vatten på asfalten som det ska läggas asfalt på fäster 

inte klistret som sammanbinder de olika asfaltslagren. Man kan asfaltera grusbelagda ytor när 

det regnar men nyutlagda asfalten kyls av fort när det regnar, vilket gör det svårt att hinna 

med att packa asfalten innan den blir för kall. Det går inte att packa kall asfalt utan att få 

kvalitetsproblem. När det finns risk för produktionsstopp på grund av vädret försöker vissa 

chefer planera in underhåll av både beläggningsmaskiner och asfaltsverk.  

Förarbeten som görs innan asfaltering kan vara att vägen ska fräsas jämn, kantstenar placeras, 

brunnar som finns i vägen korrigeras i höjd. Om det gäller nyasfaltering ska underlaget packas 

och hyvlas till rätt nivå innan asfaltering kan vara aktuellt. Med nyasfaltering menas att det 

asfalteras där det inte har varit asfalt innan. I byggbranschen drivs merparten av projekten i 

flera månader. Det vanliga asfaltsprojektet genomförs på mindre än en vecka. Väldigt få 

projekt håller på längre än 2 veckor. Kvalité och kontrollplaner upprättas efter vilka krav som 

beställaren gör. Trafikverket ställer samma krav på kontroller oberoende på vilken 

entreprenör som står för asfaltsprojektet. Vissa prover tas innan lastbilen lämnar asfaltsverket 

medan andra prover görs på den färdiga asfaltsbeläggningen. 
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Trafikomläggning kan krävas vid vissa asfaltsprojekt. Beställaren ger oftast förutsättningarna 

för arbetet eftersom beställaren oftast är BAS-P (Byggarbetsmiljösamordnare-projektering), 

medan entreprenören är BAS-U (Byggarbetsmiljösamordnare-utförande). Det gör att det kan 

behöva sökas tillstånd för att omdirigera trafiken temporärt för att kunna utföra 

beläggningsprojektet. Dessa tillstånd söks av entreprenören. Myndigheten som ger tillstånd 

för trafikomläggning har ofta en handläggningstid som kan variera mellan några dagar till 

veckor. Dessa tillstånd måste vara klara för att få genomföra beläggningsprojektet. Denna 

handläggningstid måste beaktas när projekt planeras. 

Specialutrustning brukar utrustningen kallas som används vid vissa beläggningsprojekt för att 

uppnå vissa kvalitéer. Asfaltsfräs och Material Transfer Vehicle är de två jag väljer att 

redovisa i detta arbete, men det finns flera olika maskiner i branschen. Asfaltsfräs är en fräs 

som fräser den gamla asfaltsytan jämn innan ny asfaltsbeläggning läggs ut. Den gamla 

körbanan har hjulspår som gör den ojämn. Om inte vägen fräses jämn innan ny beläggning 

läggs ut skulle tjockleken variera över vägbanan. Ojämnheten av vägbanan skulle ge 

varierande tjocklek och kvalité på den nylagda asfaltsbeläggningen.  

MTV (Material Transfer Vechicle) är ett arbetsfordon som rullar framför asfaltsläggaren och 

matar asfaltsläggaren med asfalt. MTV kallas av många i branschen för shuttle buggy men det 

är ett märke på en tillverkare av MTV. MTV rör om asfaltsmassan igen innan den levereras 

till asfaltsläggaren för utläggningen. Anledningen till att MTV används är att asfalten 

homogeniseras vid arbetsplatsen vilket förebygger eventuell separation från transporten. Även 

temperaturen utjämnas innan asfaltsmassorna når asfaltsläggaren. Användningen av en MTV 

gör att kvalitén blir jämnare på den färdiga asfaltsbeläggningen. Även transporterna till 

asfaltsläggaren blir jämnare då MTV har en buffert av asfaltsmassor vilket minskar risken för 

stopp på grund av asfaltsbrist. 
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4.3 Nulägesbild  
Nulägesbilden visar hur respondenterna upplever hur det funkar idag. Även iakttagelser från 

besök på arbetsplatser är källa till nulägesbilden. Senare i rapporten redovisas målbilden som 

är hur respondenterna önskar att det hade funkat. 

4.3.1 Filosofi 

Skanska har en grundläggande filosofi om hur de ska vara. Nollvisionerna tillhör deras 

kärnvärden som är grundläggande för hur de arbetar. Utöver de fem nollorna finns sex 

riktlinjer som speglar deras Vsav (Vårt sätt att vara). Deras mål och värderingar redovisas på 

deras hemsida på internet (Skanska, 2015). När det gäller syftet med Skanska Asfalt fanns det 

ingen respondent som tvekade om att Skanska ska leverera kvalitativa asfalts-produkter/ 

beläggningar till sina kunder. På grund av att det finns många olika asfaltsrecept och att 

asfalten är en färskvara tillverkas idag ingen asfalt som inte är beställd. Det är ett 

hundraprocentigt pullsystem som är väl förankrad i asfaltsbranschen.  

Inom vissa områden har man veckomöten där företrädare för de olika enheterna träffas för att 

diskutera kommande aktiviteter och projekt. Respondenterna som använder sig av 

veckomöten är överlag positiva till arbetsmetoden. De framhäver att det ger bred förståelse 

för den gemensamma veckoplanen som genereras. Att representanter från alla enheterna är 

samlade upplever de som positivt. På andra platser i intervjuområdet använder man sig av 

Excel ark som skickas till alla berörda. Planeringen fungerar överlag bra när man arbetar i sitt 

eget område. Det är när beläggningsprojekt ska ske i samarbete över de gamla 

områdesgränserna som det kan uppstår friktioner på grund av olika förfaringssätten och 

rutiner att planera. 

Respondenter från tillverkning menar att asfaltsverken härstammar från 1970-talet och 

asfaltsläggarna är från 2010 talet. Detta har resulterat i att vissa asfaltsläggare har samma 

läggarkapacitet som några av asfaltsverkens tillverkningskapacitet. Detta gör att det måste 

planeras noga att asfaltsverken har möjlighet att producera asfalt till de stora asfaltsläggarna. 

Respondenter från tillverkning upplever att det visas för lite hänsyn till denna aspekt. De 

menar att det inte är någon hemlighet för de andra enheterna vilken kapacitet som 

asfaltsverken har. Med hänsyn till detta borde entreprenad och försäljning se problemen när 

belastningen blir ojämn. 

Vissa respondenter upplever planeringen som mer krävande när det ska ske 

beläggningsprojekt där det krävs någon specialenhet som till exempel asfaltsfräs eller MTV. 

Dessa projekt blir mer känsliga för störningar på grund av att det är fler resurser inblandade. 

Skulle en resurs drabbas av en störning drabbar det många andra. 

En respondent sammanfattar något som många har berört. ”Vi slår knut på oss själva för att 

tillmötesgå kunderna”. Han förtydligar att resultatet har blivit att kunderna är vana vid att 

Skanska löser deras beläggningsbehov, även om de hör av sig i sista sekund. Konsekvenserna 

blir att asfaltsprojekten inte kan utföras i ett optimalt flöde. Att inte kunna utföra projekten i 

optimalt flöde resulterar i onödiga transporter och övertidskostnader. 
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4.3.2 Processer 

När det kommer till arbetsrutiner finns det nedbrutna processer från huvudprocessen på 

Skanskas intranät. Huvudprocesserna kan skådas i Figur 8, överblick av Skanskas 

processflöde. På intranätet finns både Vsaa och Vsab. Vsaa beskriver hur arbetet ska ledas 

och styras. Vsab ”Vårt sätt att bygga” beskriver arbets- och produktionsmetoder som ska 

användas. Dessa verktyg finns för att stötta personalen i deras dagliga arbeten. Hur utvecklade 

dessa verktyg är varierar mellan de olika processerna. 

Figur 9 visar hur arbetet ska fungera mellan de olika enheterna. De blå rutorna markerar 

enheterna och de svarta pilarna visar flödesriktningen och vad som genereras i flödet. 

Försäljningsavdelningen ska skapa kundrelationer som genererar beläggningsprojekt. 

Entreprenadavdelningen ska utföra beläggningsprojekten så kostnadseffektivt som möjligt. 

Tillverkning ska tillhandahålla asfalt till beläggningsprojekten. Den svarta rutan är den 

information som de olika enheterna skall ge varandra för att de ska ha möjlighet att lösa sina 

uppgifter. 

Merparten av personalen ser de beläggningsprojekt som kommer att bedrivas i sitt närområde. 

Respondenter från tillverkning känner att de ibland behöver jaga information om vad som 

kommer att ske. Behovet av att jaga information uppstår för att respondenterna vill skapa 

framförhållning i sin egen verksamhet.  

Figur 10. Informationsflödet på en detaljerad nivå. Försäljningsenheten har kundkontakt och 

räknar på olika beläggningsprojekt. Om de vinner ett beläggningsprojekt levererar de en 

arbetsorder till Produktion Entreprenad som utför projektet. Produktion entreprenad planerar 

sitt flöde av kommande beläggningsprojekt utifrån vilka resurser de kommer att behöva. De 

resurser som behöver planeras in är asfalt, asfaltsläggare, transport och eventuell 

specialutrustning. Vid vissa projekt kan det behövas trafikomläggning och specialutrustning 

och det kräver olika lång framförhållning. Produktion tillverkning tillverkar asfalt till 

entreprenad, samt till externa kunder. De gör sin tillverkningsplanering utifrån de 

beställningarna de har fått.  

Figur 9 visar hur flödet mellan Försäljning, Produktion tillverkning och Produktion 

entreprenad. 
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Delar av respondenterna upplever att det planeras var för sig på de olika enheterna. 

Entreprenad planerar sin utläggning och Tillverkning planerar sin produktion av externa och 

interna asfaltsbeställningar på var sitt ställe. Resultatet blir att det finns tendenser till 

suboptimering i både produktionsområdena och produktionsenheterna. 

När det gäller planeringsverktyg används Excel för att i andra områden använda sig av andra 

datorprogram. Stora pappersark och whiteboardtavlor finns på vissa områden som visar för 

tjänstemännen vilka projekt som är inplanerade i deras närområde. IT-baserade datorprogram 

används på andra områden. Det uppskattas av respondenterna att det finns ungefär 3-4 olika 

system som används för planering. När det gäller datorprogram som används för planering 

upplever delar av respondenterna dem krångliga. Den nyttiga mängden informationen som 

programen ger anser respondenterna är mager. På grund av att det i nuläget är få som 

använder planeringsprogrammen, resulterar det i att mängden informationen som finns där är 

låg.  

Det varierade vad respondenterna tyckte orsakar förseningar i verksamheten men det är 

tydligt att det sker förseningar av olika anledningar. De fyra tydligaste orsakerna är:  

 Sena ändringar eller tilläggsarbeten 

 Asfaltsbrist hos det närmaste asfaltsverket 

 Ej klara förarbeten 

 Sena eller väldigt sena asfaltsbeställningar. 

Produktion 

Tillverkning 

Försäljning 

Produktion 

Entreprenad 

Kundkontak

t 

Beläggningsprojekt 

Utläggning och 

transportplanering 

Asfalts och 

transportbeställning  

Extern asfalts- 

beställning 

Tillverkningsplanering 

och tillverkning 

Asfaltsleverans 

till externa kunder   

Asfaltsleverans 

Transport Utläggning 

Kontinuerlig erfarenhetsåterföring 

Figur 10. Informationsflöde 
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4.3.3 Anställda och samarbetspartners 

En stor del av personalen har arbetat tillsammans under lång tid. Relationerna mellan kollegor 

lyfter många respondenter fram som en framgångsfaktor. Vad som förväntas av de anställda 

är idag ofta underförstått.  Det kan skilja mellan olika platser i intervjuområdet vad som 

förväntas av en viss befattning i organisationen. Även detta kan härledas till de äldre 

organisationerna. Utvekling av personal associerar de flesta respondenter till kurser och 

utbildningar.  

En respondent sammanfattar vilka utbilningsalternativ som Skanska bedriver. Att utbildningar 

som Skanska bedriver kan indelas i tre kategorier. Det stämmer tydligt överens med vad 

majoriteten av vad respondenterna har redovisat. De tre kategorierna är: 

1. Krav från samhället för att personalen ska få utföra sitt arbete som exempel heta arbeten 

och arbete på väg. 

2.  Företagskrav. Det är krav från Skanska men det finns inget krav på dessa kurser från 

samhället. Det kan vara kurser angående Skanskas arbetsrutiner och uppförandekod. 

3.  Lokalt för asfalt. Idag finns det ingen skolutbildning för asfaltstillverkning och 

utläggning så den utbildningen får vi tillhandahålla inom Skanska Asfalt. 

4.3.4 Problemlösning och erfarenhetsåterföring 

Är det mycket att göra är det enligt merparten av respondenterna erfarenhetsåterföringen det 

första som respondenterna drar ner på. Ett försök gjordes för några år sedan, berättar en 

respondent, där arbetslagen hade handdatorer och registrerade den verkliga åtgången av 

resurser precis efter att projektet var utfört. När de hade registrerat den verkliga åtgången 

kunde tjänstemännen följa upp den verkliga åtgången tidigt och enkelt. Detta är något som 

respondenten saknar. Idag består erfarenhetsåterföringen av att man får knappa in 

informationen manuellt vilket upplevs tidskrävande och kan vara en felkälla i sig. 

Respondenter som arbetar med anbud tillägger att resultatet blir följande. För att kunna veta 

om det har räknats rätt i anbuden krävs det uppföljning av arbeten som utförts. Tar det lång tid 

mellan att projektet avslutas och att den ekonomiska utvärderingen görs kan det ge 

konsekvenser. Om kostnaderna för att genomföra projektet är högre än anbudssumman 

resulterar det i förluster. Har man däremot hög marginal kan man sänka priset för att kunna 

vara mer konkurrenskraftig. För att ha förståelse för egenkostnader för projekten krävs det 

utvärdering. Kvaliten på utvärderingarna av projekten ger försäljarna möjlighet att leverera 

nya anbud med bra precision och med minimal risk för förluster. 

 

 



Planering & produktionsstyrning.  
Lean-filosofin vid produktion av asfalt 

29 

 

4.4 Målbild  

4.4.1 Filosofi 

Sista frågan i intervjuunderlaget var om de upplever att ett citat från ett examensarbete 

stämmer överens med hur de upplever verksamheten idag. En produktionschef sade följande; 

”främsta hindret för framförhållning är tidsbrist vid planering. D.v.s. att många hinder kan 

övervinnas bara tillräcklig tid läggs på planering” (Tykesson, 2010). De flesta svarade 

tydligt ja på denna fråga.  

En respondent svarade nej. Han menade att det främsta hindret för framförhållning är att 

personalen inte förstår sin del i det stora pusslet. Han menar att behovet av att personalen 

måste förstå sitt ansvar och tydligt se flöden gör att det skapas framförhållning. En annan 

respondent menar att det är ett moment 22 beteende att inte lägga tid vid planering. Om det 

inte läggs tid och framförallt engagemang på planeringen skapar det mer jobb i uppföljningen. 

Har man sedan otur och det går fel någonstans i projektet går det åt mycket extraarbete för att 

få kontroll på situationen. Varför har vi egentligen detta beteende funderar han på. 

En respondent framförde en tydlig åsikt under intervjun ” Jag vill kunna stå ute på vägen, ta 

upp en Ipad och på 30 sekunder få en överblick om vad som sker på de enheter som jag är 

intresserade av” Vad man är intresserad av avgörs av den situation som personen befinner sig 

i. Det varierar vad respondenterna vill åt. En tydlig inställning är att man vill ha rätt 

information. Med rätt information menas den informationen som är relevant för den 

befattningen som personen har. Informationen ska för stunden vara relevant. Respondenterna 

vill inte behöva drunkna i information utan enkelt selektera ut önskvärd information. 

Uppbyggnaden och layouten av planeringen ska vara enkel och tydlig att förstå för 

användaren. 

En respondent från tillverkning säger följande ”Självklart ska vi försöka att ge kunden det han 

vill ha men det måste säkerställas att vi kan producera produkten”. När asfaltsverken får reda 

på att det önskas asfalt med extern råvara som t.ex. slagg och hårdare sten krävs transporter 

externt. För att kunna upphandla prisvärda transporter krävs god framförhållning. De upplever 

att information ibland fastnar hos de olika avdelningarna. Asfaltsverken har externa kunder 

som inte entreprenadavdelningen vet. Resultatet blir att asfaltsverkens arbetsbelastning kan 

vara högre än vad utläggningsenheterna tror när de ser sin beläggningsplan. 

En respondent tycker det är farligt att sätta gränser. 100 % belastning. Vad är 100 %? Han vill 

att man ska arbeta mer med Japanska Sjön som metod för att effektivisera och utmana sin 

enhet eller organisation. Om man säger att man arbetar på 100 % låser man sig mentalt. Han 

påpekar att organisationen behöver lära sig att utmana sina begränsningar genom att söka efter 

problem som är gränssättande. 
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4.4.2 Processer 

De som arbetar med att tillverka asfalt på asfaltsverken vill kunna se det som är tänkt att 

tillverkas under de två närmaste veckorna. Det hade gett dem möjlighet att meddela när de ser 

att något inte är möjligt att tillverka tidsmässigt.  

För att minska antalet oplanerade händelser och för att kunna jämna ut flödet skulle man vilja 

ha ett tydligt, enkelt och användarvänligt planeringsprogram. Det ska gå enkelt och snabbt att 

mata in uppgifter. Det ska vara enkelt att selektivt kunna sortera ut informationen som för 

stunden önskas. Planeringsverktyget ska kunna användas från datorer, Ipad och smartphones. 

På datorn vill man kunna göra de stora planeringsarbeten och följa upp genomförda projekt. 

På smartphones och ipad vill man kunna få snabb översikt över hur planeringen ser ut för de 

olika enheterna när man är ute och jobbar. Ipaden har en större skärm som vissa förespråkar. 

Andra respondenter vill inte behöva bära med sig mer utrustning utan önskar att kunna 

använda sin smartphone istället.  

Det märks att det som många önskar är en form av Last planner planering som är 

visualiserad. Med visualiserad betyder att även de som inte har behövt vara med i 

planeringsskedet ska kunna se vilka resurser som tas i anspråk och av vem. Önskan att kunna 

se en preliminär planering som sträcker sig över nästa kvartal finns. Det behöver inte vara 

detaljplanerat men de vill ha en översiktsbild om vad som komma skall. I diskussion under en 

intervju ställde respondenten en motfråga. Beläggningsprocessen pågår från att projekt 

upphandlas tills de är utförda med tillfredställande resultat. Vad ska man satsa på, 

flödesoptimering eller resursoptimering?  

4.4.3 Anställda och samarbetspartners 

Delar av personalen hade önskat närmare samarbete med deras chefer. De flesta vet att det 

finns befattningsbeskrivningar men vad respektive befattningsbeskrivning egentligen innebär 

är respondenterna inte säkra på. Att chefer visar en tydligare målbild för vilka rutiner som de 

vill ska användas är önskvärt av flertalet respondenter. Idag har de flesta personlig kontakt 

med sina kollegor, det ses som en framgångsfaktor som de vill ha kvar. En respondent lyfter 

fram att det skulle vara positivt att rekrytera personal mellan enheterna när det behövs 

personal. Han menar att förståelsen för varandra automatiskt skulle öka. En respondent önskar 

mer utmanande och coachande ledarstil bland cheferna. Det han vill åt är att det ska bli 

tydligare vilka mål som de olika befattningshavarna får från sina chefer. Han upplever att det 

kan vara en för kompisinriktad relation mellan personal och chefer. Annars är man överlag 

nöjd med samarbetet som finns mellan personalen men det finns en önskan om mindre 

förändringar. 

4.4.4 Problemlösning och erfarenhetsåterföring  

En respondent var tydlig med viljan att ” Jag vill ha mer erfarenhetsåterföring från projekten, 

men vill inte lägga mer arbetstid på erfarenhetsåterföring”. Planeringsverktyg och rutinerna 

ska göra det enklare att utvärdera resultaten från beläggningsprojekten. Viljan är att få mer 

utvärdering utan att behöva lägga mer tid på att manuellt mata in resultaten på datorer.  
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5 Analys 
Utmärkande faktorer för asfaltsbranschen presenteras. Nuläges- och målbild från fallstudien 

jämförs med teorin om Lean-filosofin. De 14 principerna analyseras var för sig. 

5.1 Utmärkande faktorer För asfaltsbranschens beläggningsflöde & dess 

styrning 
De utmärkande faktorerna är de som är viktiga för styrningen av flödet av beläggningsprojekt.  

Beläggningsprocessen är, Kund → Asfaltsverk → Transport & Asfaltsläggare → kund. I ett 

optimalt flöde ska beläggningsprojekten flyta igenom kedjan utan friktion med jämn och 

förutsägbar belastning. För att ha en möjlighet att optimera flödet måste de utmärkande 

faktorerna beaktas. 

Asfaltsverkens kapacitet  
Asfaltsläggaren kan inte lägga ut mer asfalt än vad asfaltsverken producerar. Asfalt är en 

färskvara och ska helst användas samma dag som den tillverkas för att inte få kvalitetsbrister. 

Några asfaltsverk får köra dygnet runt medan andra inte får börja förrän klockan 06,00. Det är 

en faktor som begränsar vissa anläggningar från att starta tidigt för att tillverka ett lager av 

asfalt innan utläggningen börjar. Asfaltsläggarna rör sig ofta på större områden som kan 

innefatta flera asfaltsverk. Det gör att flaskhalsen i beläggningskedjan kan variera mellan 

utläggnings-kapaciteten och asfaltsverkens kapacitet. Vikten av planering och 

produktionsstyrning visar sig här för det kan resultera i långa och kostsamma transporter om 

inte det närmaste asfaltsverket har kapacitet att leverera asfalt.  

Utläggningskapacitet 
Utläggningskapaciteten har två delar. Transporten av asfalt från asfaltsverken till 

asfaltsläggaren och kapaciteten på beläggningsplatsen. I vissa fall kan även tillgången på 

specialmaskiner som asfaltsfräsar och MTV vara gränssättande. För att optimera 

verksamheten ska utläggningskapaciteten runt asfaltsverken ligga på samma nivå eller precis 

under asfaltsverkens kapacitet.  

Väder 
På grund av de kvalitetsbrister som uppstår på grund av nederbörd är vädret en faktor som kan 

begränsa projektflödet. Vädret är en yttre faktor som är omöjlig att styra över, vilket gör det 

till en faktor som det måste tas hänsyn till. Att planera in buffertjobb är ett exempel som gör 

att det går att omplanera snabbt utan allvarliga friktioner.  

Kundönskemål 
Kunden ska ses som en möjlighet, men kan lika väl vara en kritisk faktor. Det är kundens 

önskemål som ska uppfyllas och då gäller det att bli underrättad tidigt, framförhållning ger 

bättre handlingsfrihet, att både kunna uppfylla kundens önskan och att optimera projektflödet. 

Att proaktivt föreslå lösningar för kunden kan vara en metod som kan förbättra den egna 

produktionen. Sena ändringar från kunder kan skapa oönskat merarbete. Denna är inte unik 

för asfaltsbranschen men är en faktor som gäller för asfaltsbranschen 

Tydligt är att det inte skiljer mycket mellan olika projekt. Det påvisar att asfaltsbranschen har 

de egenskaper som Lean inriktar sig emot. Låg variaton och stora volymer.   
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5.2 Analys av de 14 principerna. 
Alla principerna besitter ett värde som inte ska förringas. Dock påvisar vissa principer 

behovet av planering, medan andra är betydelsefulla när det gäller att lyckas med planering 

och produktionsstyrning. Ett alternativ som finns till alla principer är att inte göra något alls. 

Dock innebär Lean-filosofin sökandet efter idealläget. Väljer man att inte göra något, innebär 

det att man inte söker det ideala läget utan accepterar den situation man har med medföljande 

kroniska problem som tillåts ta tid. Att inte göra något är tvärt emot Lean-filosofin. 

5.2.1 Filosofi 

1) Basera alla beslut på långsiktigt tänkande 

Enligt Lean-filosofin ska alla beslut tas med ett långsiktigt perspektiv även om det på kort sikt 

kan vara negativt. Företaget ska ge förtroende för företaget från både personal och kunder. 

Skanska har sina kärnvärden tydliga för att visa kunder och samhället var de står. Företagets 

vision skall stödja verksamheten som för Skanska Asfalt enligt deras hemsida är ”Vi har en 

passion för asfalt. Det betyder att vi vill vara bäst på produkter, utläggning och 

kundbemötande. Vi vill alltid utvecklas – i samverkan med våra kunder och leverantörer”.  

Visionen stödjer deras flödeskedja som är en tydlig processkedja för asfaltsprocessen. 

Kund → Asfaltsverk → Transport & Asfaltsläggare → kund. 

När det kommer ner till arbetsmetoderna för planering och produktionsstyrning skiljer det sig 

på hur det arbetas beroende på arv från äldre rutinerna. Att utmana de äldre rutinerna är ofta 

svårt då det kräver att man ska ifrågasätta det egna arbetssättet, men det är likväl viktigt för att 

få enhetlighet och standardiserade rutiner. Man accepterar de problem som de äldre rutinerna 

har, vilket medför att det finns kroniska problem. 

Sista frågan i intervjuunderlaget kom ifrån ett äldre examensarbete där en produktionschef 

poängterade att ”främsta hindret för framförhållning är tidsbrist vid planering. D.v.s. att 

många hinder kan övervinnas bara tillräcklig tid läggs på planering” (Tykesson, 2010). 

Resultatet av alla svaren på påståendet är att respondenterna tror att det är möjligt att skapa 

bättre rutiner och tydligare planering. För att fullfölja Lean-tänkandet är det bara att påbörja 

förändring och lärandet. Eftersom det finns en medvetenhet om att det kan bli bättre men man 

accepterar situationen syns en tendenser till kroniska problem som tillåts ta tid. Grunden i 

Lean-filosofin finns tydligt, men planeringsrutinerna för att styra produktionen varierade. Att 

det finns en tro på att det går att förbättra planeringen gör att det finns en grund av Lean-

filosofin. För att utvecklas krävs det att man börjar ifrågasätta sina rutiner.  
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5.2.2 Processer 

2) Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan 

Det ska vara enkelt att göra rätt och svårt att göra fel. När Toyota började utveckla var det 

TWI (Training within industry) som låg till grund, och sedan implementerades just-in-time för 

att utveckla deras arbete efter sina förutsättningar. Toyota arbetade fram tydliga processer 

med tydliga instruktioner. Här är det tydligt att Skanska har börjat med att skapa processer 

med instruktioner. Vsaa och Vsab är två tydliga bevis. Att det finns tydligt definierade 

processer gör att det blir enklare att utvärdera och utveckla arbetsmetoder och rutiner. De fyra 

vanliga problemen var sena ändringar eller tilläggsarbeten, asfaltsbrist hos det närmaste 

asfaltsverket, ej klara förarbeten och sena eller väldigt sena asfaltsbeställningar. Dessa fyra 

orsaker är direkt hämmande om just-in-time ska fungera. Ytterligare gäller det att fråga 5 

Varför när det uppstår oönskade förseningarna för att förbygga upprepningar av liknande 

grundorsaker. Det finns två lösningar på dessa friktioner. 

1. Antingen utökas antalet resurser och öka asfaltsverkens kapacitet. Denna åtgärd skulle 

vara som att fylla på vatten i den japanska sjön för att dölja stenarna. 

2. Det andra alternativet är att ha en gemensam planeringsprocess som gör det svårare att 

dubbelboka resurser. Asfaltsbranschen kan få förseningar som gör att det kan få 

förskjutning på grund av yttre eller inre omständigheter. Eftersom vädret inte går att 

förutse två månader innan projektet ska utföras är det en framgångsfaktor om 

planering är flexibel med till exempel inplanerade buffertjobb. Syftet med 

buffertjobben är att omplanering ska kunna göras med kort varsel när till exempel 

vädret stoppar produktionen. 

Om man ska följa Lean-tänket är det första alternativet rent destruktivt för att det är motsatsen 

till vad Lean-filosofin förespråkar. Alltså måste det andra alternativet vara bättre. Ska vi 

använda det andra alternativet behövs det en planering som är flexibel och tillåter utveckling. 

Att respondenterna förespråkar en typ av Last planner princip är ett bevis på att de vill ha en 

visualiserande planering. För att lyckas med alternativ nummer två kräver det också det att 

man utmanar sina traditioner och arbetssätt.  

3) Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion 

Enligt de sju plus en(7 + 1) slöserierna är överproduktion den första. Lean eftersträvar pull- 

istället för pushsystem som skapar lager. Idag tillverkas ingen asfalt på asfaltsverken utan att 

det finns en beställare så här har man ett 100 % pull-system. Det grundläggande i denna 

princip är väl inarbetad i asfaltsbranschen. Att asfalt är en färskvara och att det finns många 

olika recept gör att asfaltsverkens kapacitet blir en viktig faktor i flödet av 

beläggningsprojekten. Det kan dock finnas möjlighet i att förändra produktionen och 

planeringen så att kapacitetssvängningarna minimeras. 
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4) Jämna ut arbetsbelastningen 

Respondenter från Entreprenad upplever att asfaltsverkens kapacitet är gränssättande. Från 

Tillverkning menar de att asfaltsverken är från 70-talet då asfaltsläggarna hade betydligt lägre 

kapacitet. Asfaltsläggarnas kapacitet har ökat medan asfaltsverken är kvar vid 70-talet. Detta 

gör att vissa asfaltsverk har svårt att försörja flera projekt samtidigt. Att flaskhalsen kan 

variera i beläggningskedjans flöde gör vikten av planering ännu större. På grund av att asfalt 

är en färskvara blir beläggningsprocessen en sammanhängande kedja. Det går inte att pausa 

processen mellan Asfaltsverk → Transport & Asfaltsläggare. Påbörjas denna del av processen 

måste den slutföras. Enligt Lean skall man samarbeta med sina kunder. Om kundbemötande 

görs tidigare skapas det en tidig möjlighet att jämna ut belastningen för processen. Att sena 

ändringar och tilläggsarbeten är ett problem kanske kan lösas med tätare kundkontakt? Syftet 

med planeringen bör vara att styra produktionen till maximal effektivitet och 

resursutnyttjande.  

Det finns tre alternativ för att utveckla verksamheten efter denna princip: 

1. Öka asfaltsverkens kapacitet. Köpa in fler beläggningsmaskiner (Vilket är kostsamt). 

2. Ta asfalt från ett annat asfaltsverk. Köpa in fler beläggningsmaskiner. Vilket medför 

långa transporter och ökade självkostnader. 

3. Arbeta med att jämna ut arbetsbelastningen genom ökad planering och delaktighet från 

de olika enheterna. 

Alternativ tre är det absolut bästa. För att kunna jämna ut belastningen krävs det en 

planeringskultur som möjliggör utjämning. Utjämningsarbetet måste även finnas med i de 

grundläggande värderingarna för att uppnå maximal resursanvändning. Det är kanske inte 

möjligt att lyckas med alternativ tre direkt, utan det krävs utveckling av metoder. Men Lean 

handlar om kontinuerlig utveckling utan slut så återigen är alternativ tre val av 

utvecklingsriktning. Att tillägga kan vara att alternativ ett och två är som att fylla på vatten i 

den japanska sjön. Innan kapaciteten ökas skall det säkerställas att det verkligen behövs. 

5) Bygg upp en kultur där man stoppar processerna för att lösa problem. Kvalitén 

ska bli rätt från början 

Inom Lean-filosofin är det en viktig tes att det är dyrt att producera fel och brister. Att rätta till 

brister är både kostsamt och ger negativ publicitet. Ett av Skanskas kärnvärden är noll 

kvalitetsfel så grundinställningen inom företaget mot denna princip är tydlig. När det kommer 

till planering är det viktigt att tidigt kunna säkerställa att önskad produkt kan levereras med 

rätt kvalité i rätt tid. För att kunna leverera önskvärd produkt i rätt tid krävs det att 

informationen i planeringen är pålitlig och täckande. Det var tydligt att flertalet respondenter 

önskar en form av Last planner där aktiveteter visualiseras för att förhindra kommande 

friktioner, vilken dock också måste vara tillgänglig för samtliga parter, vilket i sin tur trycker 

på vikt av visualisering. Två vägar framåt är följande är: 

1. De behåller sina olika planeringsrutiner som finns idag men lägger till rutiner där 

personalen kontinuerligt får säkerställa att resurser finns. Även behovet av 
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trafikomläggningsplaner måste kontrolleras separat, för att säkerställa eventuella 

behov.  

2. Man utvecklar gemensamma planeringsrutiner för att kunna säkerställa att rätt resurser 

är tillgängliga. Visualisera planeringen för att kunna säkerställa möjligheterna för att 

uppnå rätt kvalité utan förseningar finns. Last planners princip är att en dålig nyhet 

tidigt är en bra nyhet är värd att tillämpa. 

Alternativ nummer två är Lean där man förenklar och arbetar med så få alternativ som 

möjligt. Processer och rutiner ska kontinuerligt förenklas och minimeras i antal och då har 

alternativ två störst potential. 

6) Lägg standardiserade arbetsätt till grund för ständig förbättring och 

personalens delaktighet 

Enligt Lean skall det eftersträvas att använda sig av standardiserade processer. Personalen ska 

finna trygghet i den metodik som används. Metoderna som används ska vara enkla och 

tydliga. Toyota började med TWI och arbetade med att förbättra dessa. Finns det inga 

standardiserade arbetsätt blir det svårt att utvärdera arbetets gång och söka vad som är den 

felande länken. Därför är det viktigt att skapa delagtighet för att lyckas med 

förbättringsarbetet. Personalen som berörs ska vara delaktiga. 

I grunden finns Vsaa och Vsab som ska visa beprövade och kvalitetssäkrade arbetsmetoder. 

Att det fanns tendens till olika planeringsrutiner beroende på var jag har befunnit mig gör att 

Skanska Asfalt idag inte har ett fullt utbrett standardiserat arbetsätt. Om personal ska kunna 

vara flexibla i sin arbetsort blir det svårare när det inte är samma rutiner överallt. Som chef 

över ett större område måste kunna flera planeringsrutiner för att kunna se och förstå vad som 

händer i sitt ansvarsområde. Grunden till standardiserade arbetsmetoder är när det finns en 

grundfilosofi som alla arbetar utifrån. Princip nummer ett är grundläggande för denna princip 

ska funka när det gäller planering och produktionsstyrning. 

 

7) Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda 

Det ska vara enkelt att göra rätt, och svårt att göra fel. Det är en grundsten i Lean-filosofin. 

Respondenterna medger att på grund av att det används olika planeringsrutiner händer det att 

andra områdens behov blir i det fördolda. Ett typiskt planeringsproblem som lätt kan uppstå är 

när flera resurser är inplanerade på samma beläggningsprojekt och något händer flyttas 

asfaltsläggarlaget i planeringen, vilka följdfel ger de för de andra resurserna? Bara för att 

asfaltsläggaren kan flyttas tre dagar betyder inte det att asfaltsfräsen kan det. Det är 

kostsamma fel om de upptäcks försent. 

De finns två olika sätt att gå vidare: 

1. Används samma planeringsrutiner i hela sektionen och har ett IT-baserat 

planeringsverktyg som kontinuerligt uppdateras så att informationen är pålitlig och 

tillgängligt för alla geografiskt. Det ska vara konstruerat så att friktioner inte kan 

planeras in utan tydliga varningssignaler. 
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2. Områdena behåller sina äldre rutiner och det får finnas förståelse för att det kan finnas 

inplanerade aktiveteter som inte alla kan se. 

Det mest ekonomiska och rutinmässigt fördelaktiga borde vara alternativ nummer ett, 

eftersom man då arbetar lånsiktigt och med att sänka resursåtgången för planeringen. I 

planeringssyfte anser jag att denna princip är av betydelse. En bra planering visar 

resurskrockar direkt. Denna princip är grundläggande för att lyckas med planering. Angående 

Önskemålet från en respondent: ”Jag vill kunna stå ute på vägen, ta upp en Ipad och på 30 

sekunder få en överblick om vad som sker på de enheter som jag är intresserade av”. För att 

uppfylla det önskemålet är alternativ ett det enda som är möjligt. 

5.2.3 Anställda och sammarbetspartner 

8) Använd bara pålitlig och väl utprovad teknik som stödjer personal och processer 

För att personalen ska vilja använda ett verktyg måste det känna att de fyller en funktion. 

Lean pekar på att tekniken ska anpassas efter de olika processerna som den berör. 

Planeringsverktyg skall i så fall stödja de olika processerna och behoven som de olika 

enheterna har. Det finns två alternativ för att gå vidare från nuläget: 

1. Använd de program som finns idag och utbilda personalen. 

2. Vidarutveckla de IT-baserade datorprogrammen efter enheternas och personalen 

behov samt önskemål. Därefter utbilda personalen. 

På kort sikt kan alternativ ett verka billigare, men enligt Lean-filosofin ska man tänka 

långsiktigt, även om det är på bekostnad av kortsiktiga vinster. På lång sikt är alternativ två 

betydligt bättre. Idag upplever vissa respondenter att de planeringsprogram som finns inte 

stödjer deras behov och har därför kvar sina gamla rutiner. Det är då tydligt att tekniken inte 

stödjer personalens processer. Det är därför viktigt innan utveckling av planeringsprogram 

börjar att få de tilltänkta användarnas åsikter och behov. De som ska använda verktygen måste 

känna att det bemöter deras behov. Denna princip har stor betydelse då planeringsverktyg 

används och användarvänligheten har påtalats av respondenterna. 
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9) Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet och förstår företagets filosofier 

10) Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofier 

11) Respektera det utökade nätverket av partner och leverantörer genom att 

utmana dem och hjälp dem att bli bättre  

Då fallstudien inte gav så mycket angående principerna 9,10 och 11 har jag valt att slå 

samman dem, annat än att de verkar tillämpbara även i detta fall. Det finns inget som säger 

emot dessa som viktiga. Sammanfattningen av de tre principerna är att företag ska utveckla 

människor som lever efter företagets filosofier. Enligt Lean ska man hjälpa varandra både 

internt och externt till att bli bättre.  

En av Skanskas riktlinjer är att Vi hjälper varandra och den passar in under princip nummer 

11. När respondenterna fick frågan angående utvecklingen av personalen hänvisade de till 

utbildningar i någon form. Det var bara två av elva som tog upp feedback i det dagliga arbetet. 

Vissa respondenter påvisade att man på veckomöten gav varandra information om hur de 

önskade att arbetet ska fortskrida och det är en form av feedback. Det genomförs 

utvecklingssamtal varje år som omfattar alla anställda. Utvecklingssamtalen har även till syfte 

att undersöka vilket behov av utbildning som finns, och om det finns några egna 

utvecklingsönskemål från personalen. Skanska har egna utvecklingsprogram beroende på vad 

personalen vill göra. Det har framkommit att det är en framgångsfaktor enligt respondenterna 

att de har känt varandra under en längre tid, vilket är en positiv aspekt. Men att utvekling av 

personalen enbart förknippas med kurser och utbildning är en brist om man ser mot Lean-

filosofin.  

5.2.4 Problemlösning och erfarenhetsåterföring 

12) Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen 

Att ledare och chefer är ute i verksamheten skapar både förtroende och förstahands-

information om vad det är som händer. Åtgärder ska baseras på förstahandsinformation. Idag 

är cheferna ute och ser med egna ögon. Dock blir det lätt nedprioriterat att röra sig i 

verksamheten när de har mycket att göra på kontoret. Saftey Week är ett exempel när chefer 

lägger sitt vanliga arbete åt sidan för att gå ut på arbetsplatser med fokus på säkerhet. Chefer 

som inte arbetar ute i det dagliga arbetet har ett krav på sig från företaget att de ska göra ett 

visst antal arbetsplatsbesök per år. Inom Lean är det viktigt att beslut baseras utifrån 

verksamheten och inte från skrivna rapporter. Att cheferna är ute i verksamheten är ett tydligt 

Lean-tänk. Att bli distanserad från verksamheten är lätt, därför är denna princip viktig.  
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13) Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ men 

verkställ snabbt 

Lean eftersträvar konsensus och förståelse i besluten. När besluten är tagna ska de införas 

med kraft. Syftet är att när beslutsunderlag tas fram ska ingen känna sig ignorerad. När beslut 

verkställs ska det göras med kraft för att det ska respekteras. Och inte få en kultur där besluten 

förhalas av personal och kunder. Denna princip ska implementeras i princip nummer åtta, när 

beslut tas gällande valet av planeringsverktyg och program. Alla som berörs ska få en chans 

att göra sin röst hörd när det gäller utformningen av rutiner och verktyg. Sen kan 

veckomötena som genomförs i vissa områden också vara ett bevis på att man redan arbetar 

efter denna princip. Man träffas och diskuterar igenom vilka möjligheter som finns för att 

klara av nästkommande veckas produktion sedan följer man det. För att nå konsensus och 

förståelse när det gäller planering och produktionsstyrning bör alla enheters behov 

sammanställas för att utveckla rutinerna.  

14) Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt 

förbättra 

Inom Lean-filosofin är detta grunden för att bli en lärande organisation. Dock måste det finnas 

rutiner och struktur att reflektera över, innan man börjar reflektera. Därför är det den sista 

principen. Respondenterna upplever att erfarenhetsåterföring är det första som prioriteras bort 

när det är mycket att göra. Nackdelen med detta förfarande är att om det blir fel, och felet inte 

åtgärdas i grunden kommer felet att återkomma. Det är som en respondent sa, det blir moment 

22. Detta är egentligen den viktigaste principen för att lyckas med att utveckla sin planering. 

Nyckeln är att försöka göra det bättre imorgon än vad som gjorde idag, och då är denna 

princip ovärderlig. För att företagets filosofi ska kunna utvecklas krävs det att man arbetar 

med erfarenhetsåterföring. Förbättringsarbetet syftar till att hitta grundorsaken och genomföra 

förändringarna i rutinerna så att man inte arbetar med accepterade problem och symtom. För 

att det ska vara möjligt med snabbare och tydligare utvärdering av projekt måste det arbetas in 

i rutinerna. För att lyckas med mer utvärdering utan att det ska ta mer arbetstid i besittning 

krävs någon form av förändring.  

Svar på fråga från en respondent. frågan löd: Vad ska man satsa på, flödesoptimering eller 

resursoptimering? 

Lean handlar om att söka efter det ideala läget, vilket förvisso aldrig kommer. En definition 

på det ideala läget är perfekt kvalité, noll slöseri och perfekt kundnöjdhet. Som alla frågor blir 

svaret ett samarbete mellan resursoptimering och flödesoptimering. Min personliga tanke är 

att flödesoptimering är viktigare för att kunna leverera perfekt kvalité och kundnöjdhet. När 

man sedan klarar av att hålla goda kundrelationer kan man optimera resurserna genom att 

använda sig av t.ex. den Japanska Sjön. Om man inte har några kunder spelar det ingen roll 

om man har ett perfekt resursutnyttjande, för då har man inget behov av sina resurser. Men 

om man vänder på tanken och eftersträvar goda kundrelationer kan man optimera sina 

resurser därefter.  
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5.3 Sammanställning av principerna för planering 
Här har jag sammanställt de principer som jag anser är lämpligast att börja med för att lyckas 

med en god planering och produktionsstyrning.  Jag har bytt namn för att de ska rikta sig mot 

planering men innebörden i varje princip är densamma. 

Gemensamma planeringsrutiner. För att 

planeringen skall fungera måste det finnas en 

gemensam filosofi om vad syftet och målen är med 

planering & produktionsstyrningen. Här är princip 

nr. ett, Basera alla beslut på långsiktigt tänkande  

Användarvänlighet. För att enkelt kunna 

motivera personer att använda rutiner och verktyg 

måste de vara anpassade för verksamheten och 

människan. Det ska vara enkelt att få rätt 

information.  Med rätt information menas den som 

man söker, och att inte bli dränkt med all 

information. Princip nr. åtta, Använd bara pålitlig och väl utprovad teknik som stöder 

personal och processer 

Visualisera. Det ska vara lättöverskådligt. Princip nr. sju, Använd visuell styrning så att inga 

problem förblir dolda. Det ska vara svårt, och nästan omöjligt att dubbelboka något i 

planeringen.  

Erfarenhetsåterföring. För att kunna bemöta morgondagen konkurrenskraftigt krävs 

kontinuerlig utveckling. Att ha inställningen att allt går att göra effektivare imorgon skapar en 

vilja till förbättring. Princip nr. fjorton, Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt 

reflektera och ständigt förbättra 

Vid implementering av Lean i planering och produktionsstyrning är det viktigt att börja från 

grunden. Det är viktigt att få med personalen och ifrågasätta sina rutiner för att arbeta bort 

kroniska problem. 5 S är ett verktyg för att strukturera planeringsrutinerna. Använda 5 Varför 

för att lära sig från problem som uppstår för att bli en lärande organisation.  
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produktionsstyrning 
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6 Slutsats 
I slutsatsen ger jag mina slutsatser utifrån examensarbetets analys.  

Mitt resultat visar att det finns att vinna på att använda sig av Lean-filosofin när det kommer 

till planering och produktionsstyrning inom asfaltbranschen. Även när det kommer till 

utveckling av företag i asfaltsbranschen finns det mycket att vinna på att implementera Lean-

filosofin. Medan de utmärkande faktorerna för asfaltsbranschen är branschspecifika är figur 

15 modellen för planering och produktionsstyrning produktionsinriktningsspecifik. Vilket gör 

att modellen för planering och produktionsstyrning inriktar sig mot alla branscher som har låg 

variation och hög volym. Men att uppnå utopiläget med perfekt planering där resurserna 

används till 100 % och kunderna är 100 % nöjda kanske inte går att uppnå. Men Lean-

filosofin handlar om tron på att det går att göra det bättre än vad det görs. Toyota lägger vikt 

på är att man skapar sin egen filosofi som ska vara ett arbete utan slut.  

 
För att planeringen skall vara så optimal som möjligt gäller det att den tar speciell beaktning 

till de utmärkande faktorerna för branschen och som påverkar utvecklingen av produktion och 

planering. De faktorer som påverkar är att Asfaltsverkens kapacitet ibland understiger 

utläggningskapaciteten, vilket gör kapacitetsbehovet kan svänga kraftigt. Att öka kapaciteten 

kan vara kostsamt och borde gå att lösa med bättre tillämpning av Lean- tänket. Vidare är 

asfalt en färskvara som inte går att lagerlägga, vilket har avgörande på styrningen och 

tillämpningen av utjämnande åtgärder såsom buffertlager av asfalt. Vädret har vidare 

påverkan eftersom det är en faktor som inverkar på läggningen och därtill inte går att styra. 

Kundönskemål har även framstått som en påverkande, men dessa borde gå att påverka med 

mer proaktiv kommunikation. 

Figur 12 visar modellen för planering 

och produktions-styrning som fångarupp 

de mest centrala delarna att arbeta med. 

Vid implementeringen av Lean kan det 

vara överväldigande att införa hela Lean-

filosofin på en gång, därav har jag valt ut 

fyra principer. Eftersom Lean är en resa 

utan slut finns det möjlighet att bygga på 

med tiden.  

  

Figur 12 Modellen för planering och 

produktionsstyrning 
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7 Förslag till vidare studier/forskning 
Här finner ni författarens tolkning av resultatets styrkor och svagheter. Ur svagheterna 

redovisas förslag på forskningsområden som författaren anser är värda att fortsätta på. 

Teorin jag har valt att använda som grund till mitt arbete är bara en liten del av allt som är 

skrivet om Lean. Tidigt i sökandet av lämplig teori fann jag att Jeffrey K. Liker var flitigt 

refererad till. Hans arbete angående de 14 principerna för att känneteckna hur Toyota arbetar 

används flitigt för att representera Lean-filosofin. Av den anledningen känner jag mig trygg i 

att använda de 14 principerna för att känneteckna Lean i mitt arbete. Samtycket i litteratur och 

vetenskapliga artiklar gör mig säker på att jag har en korrekt tolkning av det som idag är 

Lean-filosofin. Annars kan ett lämpligt sätt att utveckla detta arbete vara att söka fler källor 

för att se andra sätt att på Lean-filosofin, inte minst sådana som riktar kritik gentemot Likers 

principer och liknande referenser. Då Lean-filosofin inte är branschspecifik kan dessa studier 

göras oavsett bransch: 

 Söka källor som riktar kritik mot Likers principer och Lean för att undersöka om Lean 

-filosofin kan ha negativ inverkan i produktionsflöden i byggbranschen. 

Jag har undersökt hur arbetet med planering och produktionsstyrning fungerar inom ett 

företag inom asfaltsbranschen. De studier jag gjorde visade att Lean för planering och 

produktionsstyrning inte är branschspecifik. Därför kan en undersökning av hur Lean-

filosofin kan användas för planering och produktionsstyrning i byggbranschen varit givande:  

 Undersöka om Lean-filosofin kan användas för planering & produktionsstyrning i 

byggbranschen.  

De utmärkande faktorerna för asfaltsbranschen har jag arbetat fram genom detta arbete. Men 

som branschreferens har jag bara använt mig av ett företag. Det kan vara intressant att 

undersöka om de utmärkande faktorerna jag har kommit fram till stämmer med andra företag i 

branschen: 

 Undersöka om de utmärkande faktorerna för asfaltsbranschen som jag kom fram till 

stämmer för andra företag i asfaltsbranschen. 

När det gäller utvärderingen av princip nummer 9 och 10 som handlar om att utveckla 

personalen i företaget blev resultatet tunt. En stor anledning av det kan vara urvalet av 

respondenterna hade arbetat länge inom företaget och ingen hade deltagit vid någon av 

Skanskas utbildningsprogram. Detta gjorde att resultatet från intervjuerna angående dessa 

principer blev magert. Då jag inte finner dessa principer specifika till asfaltsbranschen kan 

vidare studier göras i valfri branschen: 

 Undersöka hur utvecklingen av personalen görs i byggbranschen. Till grund för dessa 

studier kan princip 9 och 10 från Likers 14 principer användas.  
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9 Bilagor 
Intervjuunderlag 

– vilken arbetsuppgift har ni. 

1. kan ni tydligt se kommande flöde av projekt i ert område? 

Hur ser det ut idag 

Hur skulle ni vilja att det ser ut. 

Princip nr 3. Låt efterfrågan styra  

Princip nr 4. Utjämna efterfrågan 

Princip nr 5. Gör rätt från början. 

Princip nr 7. Visualisera verksamheten. 

Syftet med denna fråga är att se hur visualiserad planeringen är. Kan chefer enkelt se hur 

belastningen är och vilka enheter som behöver utvecklas resp avvecklas 

2.  Vilka planeringsverktyg använder ni er av? 

Hur ser det ut idag 

 Hur skulle ni vilja att det såg ut 

Princip nr 8. Använd bara pålitliga och beprövad teknik. 

Använder de sig av samma eller olika. Hur ser det ut i intervjuområdet, används det olika 

eller samma? 

3. Finns det tydliga rutiner och metoder för hur arbetet ska utföras? 

Princip nr 1. Finns det rutiner som är baserade på långsiktighet. 

Princip nr 6. Standardisera arbetet 

Princip nr 9. Utveckla ledare som lever efter företagets filosofier. 

Princip nr 10. Utveckla arbetslag 

Hela organisationen är som ett pussel. Det är viktigt att veta vad som förväntas av den 

pusselbiten som man representerar. För att kunna utvecklas behöver man veta vad som 

förväntas av en. 

4. Hur är utvecklingen av personalen på Skanska. T ex i Vsaa 

Princip nr 9. Utveckla ledare som lever efter företagets filosofier. 

Princip nr 10. Utveckla arbetslag 

Som Leanfilosofin säger krävs det utveckling av personalen för att företaget ska utvecklas. 

Frågan är hur personalen ska utvecklas. 
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5. Hur förhåller ni er till de andra enheterna? Har ni förståelse för de andra enheternas 

styrkor och svagheter. (Försäljning, Entreprenad, Tillverkning)? 

Hur ser det ut idag 

Hur skulle ni vilja att det såg ut. 

Princip nr 11. Respektera arbetslag och medarbetare genom att utmana dem till att bli bättre. 

Som frågar framhåller. Finns det förståelse för de andra enheterna. För att lyckas måste det 

finnas sammarbete. 

6. Förseningar (beror mest på)/ Hur vill ni att dessa ska förebyggas? 

 Ändringar med kort framförhållning från beställaren 

 Asfaltbrist till följd av fullbeläggning på verket 

 Dåligt flyt i asfaltleveranser 

 Transportbrist 

 Dåligt utfört eller ej färdigt förarbete 

 Ej optimal beläggningsenhet för objektet i fråga 

 För optimistisk bedömning av tid- resurs- och materialåtgång 

 Trafikstörningar 

Princip nr 2. Skapa processflöden så att problem kommer till ytan 

Hur ska man arbeta för att minska konsekvenserna av förseningar. 

7. Oförutsedda händelser (beror mest på). Hur vill ni att dessa ska förebyggas? 

 Väder 

 Sjukdom 

 Maskinella problem 

 Kund 

Princip nr 2. Skapa processflöden så att problem kommer till ytan 

Hur ska man arbeta för att minska konsekvenserna av oförutsedda händelser. 

8.  Erfarenhetsåterföring Kontinuerlig förändring/utveckling. Uppföljningsstatistik? 

Princip nr 12. Utgå från fakta, gå och se efter själv. 

Princip nr 13. Förbered beslut långsamt verkställ dem snabbt. 

Princip nr 14. Bli en lärande organisation. 

För att bli en lärande organisation krävs det erfarenhetsåterföring. 

9. Stämmer detta påståendet? (En PC vill poängtera att det största hindret för 

framförhållning är tidsbrist vid planering, dvs. att många hinder kan övervinnas bara 

tillräcklig tid läggs på planering. från ex-jobb Lean asfalt)? 
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