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Abstract 

i 

Abstract 

Purpose: The industry is still struggling with reoccurring deficits regarding quality and 

has therefore began to pay attention what benefits that comes with an industrial building 

process. With industrial building processes the companies using it can let the workers 

be in charge of their work processes that they find themselves in and thus help to 

improve and standardise them. A concept that fits these conditions very well is The 

Toyota production system (TPS), also known as Lean production. In the year 2016 

several studies were made that showed that among Lean working construction 

companies it was the reach for higher quality and standardised working processes that 

was prioritized. Lean production and its processes contains a lot of information- and 

knowledge transfers and may be hard to practice in a company. Therefore further 

studies on how to implement these principles and tools properly are recommended. 

The aim with this study is to analyse how companies in the precast industry who works 

with Lean can evolve their continuous improvement process in the production process.    

Method: This report is a qualitative case study accomplished at Ulricehamns Betong 

AB. The chosen methods on how to collect data are literature studies, participating 

observations, semi-structured interviews and document analysis.  

Findings: From the analysis of this study some problems in the improvement process 

could be identified, but also how they could be improved and how they could be more 

knowledge sharing. It was shown that the will to participate in the improvement process 

did varied a lot among the co-workers. A common attitude for the importance of the 

improvement process is needed for the continuous development, something that can be 

more encouraged by the organisation. Through the implementation of a mentor the 

company can ensure that the production process is more standardised.  

Implications: The number one thing that is most important for an evolving and 

knowledge sharing improvement process is that the co-workers stay motivated to 

participate. To motivate them, the status of individual knowledge should be raised and 

heard. Furthermore they should have access to continuous improvement meetings or 

other forums where they can exchange experiences and ideas.  

Limitations: The case study has been accomplished at a company that are using the 

Lean concept. The study limits to only study the improvement process in the production 

process of precast concrete elements. Furthermore the study is focused on how one 

specific company uses their improvement process and not how other companies uses 

theirs. 

Keywords: Toyota production system, Lean production, Knowledge management, 

continuous improvement, standardised work, knowledge sharing 
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Sammanfattning 

Syfte: Branschen tampas fortfarande med kvalitetsbrister och har därför börjat 

uppmärksamma de fördelar som följer med industriellt byggande och standardiserade 

arbetsprocesser. Med industriella arbetsprocesser kan företagen ge frihet till arbetare att 

få ansvara för de arbetsprocesser som de medverkar i, och således bidra till att de 

förbättrar lösningar och standardiseringar. Ett koncept som lämpar sig väldigt väl för 

detta är The Toyota Production system (TPS), också kallat Lean production. År 2016 

utfördes en samling fallstudier bland Lean-arbetande byggföretag där de visade att 

kvalitet och strävan efter standardiserade arbetsprocesser var högt prioriterat. Lean 

production och dess processer i företag omfattar informations – och 

kunskapsöverföringar och kan vara svårt att tillämpa. Därför motiveras vidare forskning 

på tillämpbarheten av principerna och dess verktyg i byggföretag.  

Studiens mål är att analysera hur företag inom prefabindustrin som arbetar med Lean 

kan utveckla sitt förbättringsarbete i produktionsprocessen. 

Metod: Rapporten är en kvalitativ fallstudie utförd på Ulricehamns Betong AB. 

Studiens datainsamlingsmetoder har varit litteraturstudier, deltagande observationer, 

semistrukturerade intervjuer och dokumentanalyser. 

Resultat: Utifrån studiens analys kunde vissa problem i förbättringsarbetet identifieras, 

samt leda till en analys över hur det förbättras och göras mer kunskapsdelande. Det 

framkom att inställningen till förbättringsarbete varierade stort bland medarbetarna. En 

gemensam syn på förbättringsarbetets betydelse krävs för fortsatt utveckling, något som 

kan uppmuntras från organisationens håll tydligare. Genom rollen som handledare kan 

företag säkra att det arbetas efter standardiserade arbetssätt.  

Konsekvenser: Avgörande för ett kunskapsdelande och utvecklande förbättringsarbete 

är att alla medarbetare är motiverade till att bidra till en förbättring. För att motivera 

medarbetarna bör statusen på individuell kunskap följt av inställning till 

kunskapsdelande att höjas. Medarbetare ska ha tillgång till kontinuerliga 

förbättringsmöten eller andra forum där de kan utbyta erfarenheter och idéer.  

Begränsningar: Fallstudien har genomförts på ett företag som använder sig av Lean-

konceptet. Studien begränsas till att endast behandla förbättringsarbete i produktionen 

av prefabricerade betongelement.  Studien redogör alltså inte för hur andra prefab-

företags förbättringsprocesser ser ut i produktionen.  

Nyckelord: Toyota production system, Lean production, Knowledge management, 

förbättringsarbete, standardisering, kunskapsdelning 
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1 Inledning 
Rapporten ger en bakgrund i detta kapitel där studiens mål och frågeställningar sedan 

preciseras. Vidare beskrivs studiens avgränsningar samt rapportens disposition. 

Denna rapport är upprättad och utarbetad i kursen Examensarbete på 15 högskolepoäng 

vid Jönköpings University, Jönköpings tekniska högskola, husbyggnadsteknik.   

Rapporten fokuserar på att utveckla förbättringsarbete i produktion av prefabricerade 

betongelement och har genomförts i samarbete med Ulricehamns Betong AB. 

Ulricehamns Betong AB är idag ett av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade 

betongelement där Lean är en viktig del av deras byggsystem. Enligt företagets senaste 

publicerade årsredovisning för år 2015 så uppfyller Ulricehamns Betong AB de krav 

för vad som klassas som ett stort företag enligt Bolagsverket (2010).  

1.1 Bakgrund 
Under slutet av 2002 överlämnades utredningen Skärpning gubbar till den dåvarande 

regeringen där det rapporterades om att ansvarsfördelningen måste bli tydligare och att 

byggföretagens egna kvalitetssystem lämnar mycket att önska (Byggkommissionen, 

2002). Sju år senare 2009 publicerades uppföljningen Sega gubbar av Statskontoret 

som visade att få framsteg hade skett och att det fanns brister i erfarenhetsåterföringen, 

vilket ledde till återkommande kvalitetsproblem (Statskontoret, 2009). Branschen har 

efter det börjat uppmärksamma de fördelar som följer med ett s.k. industriellt byggande. 

Utredningen visar att vissa av de större byggentreprenörerna har etablerat industriellt 

byggande för att få bättre kvalitetskontroll i samtliga led (Statskontoret, 2009).  

I en rapport från Chalmers har forskare tillsammans med företag kartlagt slöseri i 

byggprojekt. Rapporten visar att slöseri står för 30–35% av den totala 

produktionskostnaden i ett byggprojekt, varav kostnader för byggavvikelser och 

kontroller uppgår till 10% av de 30–35% slöserikostnaderna. Vidare menar rapporten 

att ett sätt att minska byggavvikelserna på är genom att standardisera produkter och 

processer i organisationen (Josephson & Saukkoriipi, 2007).  

1.2 Problembeskrivning 
Ett sätt att uppnå en mer standardiserad bransch är att implementera industriella 

arbetsprocesser i byggprojekt (Gao & Low, 2014). I en rapport skriven av Lessing 2006 

(Refererad i Lessing 2015, 50–51) beskrivs ett konceptuellt arbetssätt bestående av nio 

områden för ett effektivt industrialiserat husbyggande där prefabricerade 

byggnadselement och ständiga förbättringar är två av områdena (Lessing, 2015). 

Prefabindustrin arbetar med avskilda delar i processen av en färdig produkt och 

möjliggör standardisering i större utsträckning än i det traditionella byggandet (Gao & 

Low, 2014). Produktionskedjan som bildas av de många delarna har upprepande 

arbetsmoment som kan följas upp med återkoppling och ligga till grund för 

förbättringsförslag. Med industriella arbetsprocesser kan företagen ge frihet till arbetare 

att få ansvara för de delar av produktionskedjan som de medverkar i och bidra till 

förbättringsarbetet med kreativa lösningar och förbättrade standardiseringar (Gao & 

Low, 2014). 
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Lean construction förespråkar - på samma sätt som Lean production - processer som 

reducerar slöseri, effektiviserar produktivitet och maximerar värdetillförsel. Inspirerat 

av Lean production så strävas det efter ständiga förbättringar i arbetsprocesser för att 

uppnå standardisering, som ofta är en primär anledning till varför det påbörjas 

implementering av Lean i en verksamhet (Aziz & Hafez, 2013). Byggbranschen är dock 

till skillnad från tillverkningsindustrin mer projektorienterad och därför baserad på färre 

upprepande processer, ständiga förbättringar kan därför ses som svårare att uppnå (Gao 

& Low, 2014). Däremot är det väl känt att branschen gång på gång kantas av kvalitets- 

och kostnadsproblem och därför kan dra stor nytta av ständiga förbättringar (Gao & 

Low, 2014). År 2016 utförde Lidelöw & Simu en fallstudie bland Lean-arbetande 

byggföretag där de kartlade prioriteringar för olika beståndsdelar i en pågående 

implementeringsprocess av Lean, där de visade att kvalitet och strävan efter 

standardiserade arbetsprocesser är högt prioriterade.  

Implementering av Lean tar lång tid och man bör börja med att plantera in Lean-

filosofin i företagets grundläggande värderingar för att spegla det genom hela 

verksamheten. Först då kan man fortsätta implementeringen av ständiga förbättringar 

och tillämpa dess principer och verktyg (Gao & Low, 2014). En verksamhet som är 

alldeles för präglad av centralisering och bara kan se dess produktionsprocess som ett 

tekniskt system misslyckas ofta att fortsättningsvis förvalta ett Lean production system 

(LPS) – initiativ (Dombrowski, et al., 2012).  Implementeringsprocessen av LPS 

omfattar informationsöverföring och tillhandahållande av kunskap, det är därför viktigt 

att vara medveten och ha kunskaper om hur kunskaper överförs mellan individer och 

vad som motiverar dem att dela med sig av deras kunnande, något som Jonsson  (2012) 

förklarar i sin bok Kunskapsöverföring & Knowledge management. Utmaningen med 

att tillämpa Knowledge management beskrivs vara implementeringens många 

kunskapsflöden. Den centraliserade kunskapen - kunskapen hos ledningen - är 

lätthanterlig eftersom färre personer behandlar kunskapen (Dombrowski, et al., 2012). 

Det är först när man grenar ut kunskapen ut i verksamheten där fler personer ska ta del 

av kunskapen som kunskaps – och informationsutbytet blir mer komplex (Dombrowski, 

et al., 2012). Toyota production system (TPS) innehåller 14 principer och kan vara 

problematiskt att tillämpa samtidigt utan att först klargöra vad implementering av Lean 

faktiskt innebär, därför motiveras vidare forskning på tillämpbarheten av principerna 

och dess verktyg i byggföretag (Gao & Low, 2014). 

1.3 Mål och frågeställningar 
Studiens mål är att analysera hur företag inom prefabindustrin som arbetar med Lean 

kan utveckla sitt förbättringsarbete i produktionsprocessen.  

För att nå målet har studien delats in i tre frågeställningar:  

▪ Hur fungerar förbättringsarbetet i produktionen i Lean-implementerade företag 

inom prefabindustrin idag?  

 

▪ Vilka problem går att identifiera i prefabföretags förbättringsarbete och 

kunskapshantering i produktionsprocessen?  

 

▪ Hur kan Lean-implementerade företag inom prefabindustrin utveckla och göra 

sitt förbättringsarbete mer kunskapsdelande?  
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1.4  Avgränsningar 
Med hänsyn till den relativt korta tidsperioden arbetet utförts på så har vissa 

avgränsningar varit nödvändiga. Examensarbetet har utförts i samarbete med 

Ulricehamns Betong AB som tidigare presenterats under avsnitt 1.0. Företaget arbetar 

med Lean och verkar inom prefabindustrin på den svenska byggmarknaden och anses 

vara representativt för andra prefabföretag i Sverige. Undersökningen avgränsas till 

företagets produktion. Rapporten berör därmed främst de byggföretag i Sverige som 

har ett industriellt arbetssätt i sitt arbete.  

1.5  Disposition   
Här beskrivs i korthet hur rapporten är uppbyggd med de olika kapitlen i turordning. 

Föregående kapitel Inledning ger en bakgrund till studien samt dess mål och 

frågeställningar. 

Under kapitlet Metod och genomförande redovisas rapportens genomförande och 

arbetsgång samt data- och undersökningsmetoder.  

Kapitlet Teoretisk ramverk presenterar de teorier som anses tillämpbara för att besvara 

rapportens frågeställningar och uppnå målet.  

I kapitlet Empiri presenteras den data som samlats in ifrån de valda 

datainsamlingsmetoderna. 

I Analys och resultat kapitlet ställs insamlad empiri gentemot det teoretiska ramverket 

för att kunna analysera fram svar på studiens mål och frågeställningar.  

Diskussion och slutsatser redovisar en kort sammanfattning samt diskussion av studiens 

resultat. Därefter finns konkreta slutsatser och rekommendationer formulerade baserat 

på studiens resultat.
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2  Metod och genomförande 
Detta kapitel beskriver rapportens undersökningsstrategi och datainsamlingsmetoder. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Studien har använt sig av en kvalitativ undersökningsmetodik. Information om 

kunskapsfronten har skett via litteraturstudier. 

Genom en fallstudie på Ulricehamns Betong AB har data samlats in från verksamhetens 

produktion.  Datainsamlingen har utförts i form av deltagande observationer, intervjuer 

och dokumentstudier. Användandet av fallstudier som metod har gjort det möjligt att få 

den helhetsbild som var nödvändig för vidare analys med litteraturstudier som grund. 
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2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Nedan är det beskrivet vilka metoder som har använts för datainsamling för att besvara 

respektive frågeställning (se Figur 1). 

 

 

Figur 1. Koppling frågeställningar och metoder  

▪ Hur fungerar förbättringsarbetet i produktionen i Lean-implementerade företag 

inom prefabindustrin idag?  

Intervjuer, deltagande observationer och dokumentanalyser kommer ge kunskaper om 

hur det arbetas på företag inom prefabindustrin idag. Litteraturstudier ger ett teoretiskt 

ramverk att förhållas till under observationer, dokumentstudier och intervjuer.  

▪ Vilka problem går att identifiera i prefabföretags förbättringsarbete och 

kunskapshantering i produktionsprocessen? 

För att kunna identifiera problem i det befintliga förbättringsarbetet kommer en 

litteraturstudie att göras. Tillsammans med den och empirin från deltagande 

observation, dokumentanalys och intervjuer ska sedan problem kunna identifieras.   

▪ Hur kan Lean-implementerade företag inom prefabindustrin utveckla och göra 

sitt förbättringsarbete mer kunskapsdelande? 

Från de föregående två frågeställningarna finns tillräckligt med empiri att arbeta vidare 

med i denna frågeställning. Det kompletteras med datainsamling från litteraturstudier 

för att nå en hög kunskapsnivå i det aktuella ämnet. En analys kan sedan göras som 

leder fram till svar på frågeställningen.  
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2.3  Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Litteraturstudie  
En litteraturstudie kan benämnas på olika sätt så som litteraturöversikt, 

litteraturgenomgång eller forskningsöversikt. Vad som är gemensamt för all forskning 

är att forskningsprocessen startar med en allmän litteraturstudie. Syftet är att 

sammanställa en beskrivande bakgrund som motiverar att en studie görs och att 

beskriva kunskapsläget inom det valda området (Forsberg & Wengström, 2013).  

För att denna studie skall kunna göra tillförlitliga bedömningar och slutsatser av god 

kvalitet har en systematisk litteraturstudie tillämpats. En systematisk litteraturstudie 

utgår från en tydligt formulerad fråga som besvaras genom att identifiera, välja, värdera 

och analysera relevant forskning (Forsberg & Wengström, 2013).   

2.3.2 Intervjuer  
Genom intervjuer kan kunskaper, åsikter och upplevelser samlas in inom ett aktuellt 

ämne (Ahrne & Svensson, 2015). Intervjuer är en bra insamlingsmetod för data där 

författaren kan göra överraskande upptäckter och hitta nya intressanta vinklar, vilket 

lämpar sig väl i en kvalitativ studie (Blomqvist & Hallin, 2014). En av intervjuvens 

svagheter är att den kan ge en begränsad bild av ett fenomen och därför måste 

kompletteras med fler metoder (Ahrne & Svensson, 2015).  

I kvalitativa studier är det viktigt att vara noggrann i urvalsprocessen av intervjuade 

personer för att intervjuernas resultat ska vara trovärdigt. Det är viktigt att motivera 

valet av intervjuobjekt och varför deras svar anses vara intressanta för studien (Ahrne 

& Svensson, 2015).  

De intervjuer som kommer att utföras i studien kommer att vara en blandning av 

strukturerad och semistrukturerad karaktär, men tar sin utgång i den strukturerade typen 

av intervju. Genom att använda en tydlig struktur, undvika omformuleringar och tillägg 

möjliggör en bättre analys av respondenternas svar (Blomqvist & Hallin, 2014). 

Samtidigt hålls intervjun öppen för semistrukturerade inslag med följdfrågor och 

eventuella förtydligande för att ge respondenten möjlighet till vidareutveckling av sina 

svar som kan vara intressanta för studien (Blomqvist & Hallin, 2014).  

2.3.3 Deltagande observationer  
Deltagande observation lämpar sig när forskaren vill skaffa sig obearbetad kunskap från 

en miljö som den är intresserad utav. Med hjälp av deltagande observationer kan en mer 

informell kunskap fås av att vara i den miljön som studien behandlar, något som inte 

skulle komma fram ur en intervju (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

Likt en intervju bör en deltagande observation vara noga förberedd och ha planerad 

struktur som den utförs mot. En student har ofta inte de generösa tidsramar som en 

fältarbetare har i sina studier, det kräver att observationen är relativt strukturerad och 

starkt fokuserad på ett planerat mål (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

En fördel med deltagande observation är att det går att iaktta den interaktion som 

utspelas. Det ger möjligheter att analysera vilken betydelse kontexten spelar för 

individens attityd och handling, vilket ger en djupare förståelse av det utforskade 

fenomenet. (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  
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2.3.4 Dokumentanalys 
Dokumentanalys har sin grund i att granska dokument som redan finns och är 

oberoende forskarens projekt. De dokument som kan granskas är ofta framtagna av 

aktuella företag för studien. Det kan exempelvis handla om samlade data, diagram, 

texter och mer därtill. Det kan också utgöras av dokument som beskriver 

händelseförlopp som företaget är involverat i (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

I dokumentstudier tillåts forskaren granska och analysera dokuments struktur, innehåll, 

hur de används och hur informationen används av olika aktörer. Detta tillvägagångssätt 

bygger på ett realistiskt perspektiv där forskaren genomför en innehållsanalys av 

textdokumentets betydelse och eventuella hinder för en önskvärd användning (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011). 
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2.4 Arbetsgång 

2.4.1 Litteraturstudie  
Denna studie initierades med en allmän litteraturstudie där syftet var att klarlägga 

forskningsfronten inom det valda området. Den allmänna litteraturstudien formade 

studiens bakgrund, problembeskrivning samt studiens mål och frågeställningar. 

Inledningsvis påbörjades en datainsamling i syfte att hitta relevanta referenser för att 

kunna klarlägga forskningsfronten och motivera studien. Databaser som användes var 

Science direct, Primo, Scopus och Google scholar. Sökord som användes var bland 

andra Lean production, The toyota way, Toyota production system, Knowledge 

management, Lean construction, erfarenhetsåterföring, industriellt byggande, prefab, 

continous improvement, kaizen.  

När studiens metoder var klarlagda påbörjades en systematisk litteraturstudie. Utifrån 

studiens frågeställningar påbörjades ännu en datainsamling med avsikt att hitta 

relevanta teorier kopplade till studiens problem och mål. 

2.4.2 Intervjuer  
Då de deltagande observationerna riktade sig mot de personerna med mer styrande 

roller i organisationen så saknades ett perspektiv från produktionspersonalen. Genom 

intervjuer kunde ytterligare ett perspektiv på förbättringsarbetet adderas, vilket stärker 

studiens trovärdighet.  

Intervjuerna utfördes under en och samma dag med tre personer från företagets största 

avdelningar som tillverkar sandwichelement och förspända bjälklag. Företaget valde ut 

respondenter efter önskemål från författarna. De utvalda bedömdes ha olika bakgrund 

men samtliga hade förståelse för företagets förbättringsarbete och kunde ge svar på de 

ställda frågorna.  

Intervjun var av den semistrukturerade typen där det utgicks från frågeformuläret (se 

bilaga 1) med vissa tilläggsfrågor då respondenterna kom in på intressanta svar som 

behövde vidareutvecklas. 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefoner och anteckningar fördes. Intervjuerna kunde 

därefter transkriberas och skickas ut till respondenterna. De fick då chansen att granska 

sina svar, så att de kunde rätta eventuella fel eller vidareutveckla ett svar.  

2.4.3 Deltagande observationer  
Observationen planerades i förväg tillsammans med företagets Lean koordinator där det 

diskuterades fram att observationen fördelaktigt skulle äga rum en torsdag. Detta 

eftersom att produktionsledningen varje torsdag genomför ett uppföljningsmöte 

gällande pågående förbättringsarbeten ute i produktionen. Vidare bestämdes det att 

observatörerna inledningsvis skulle dela upp sig på de två avdelningarna som tidigare 

nämndes ovan. Detta för att kunna delta i respektive avdelnings morgonmöten 

tillsammans med produktionspersonal och temaledare. Under tiden kunde 

observatörerna ställa frågor till teamledare gällande förbättringsarbeten. Efter 

morgonmötet möttes observatörerna upp med respektive avdelnings produktionsledare 

och gick därefter gemensamt till uppföljningsmötet. Berörd personal meddelades i 

förväg om att en observation skulle genomföras. Dokumentation skedde genom 

fotografering och anteckningar. Observationen varade under en förmiddag från klockan 

06:30 till 12:00  
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2.4.4 Dokumentanalys  
De dokument som valdes ut användes som komplement till intervjuer och 

observationer. I diskussion med företagets Lean koordinator valdes dokument ut som 

kunde förstärka bilden om hur specifika moment i förbättringsarbetet såg ut. Syftet var 

att enklare visualisera milstolpar i processen och att identifiera problem utifrån dessa. 

De dokument som analyserats behandlar hur förbättringsgrupperna är organiserade 

samt en guide för hur förbättringsarbetets problemlösningsverktyg skall användas.  

2.5 Trovärdighet 
Det teoretiska ramverket ligger till grund för att studien ska kunna nå målet och svara 

på frågeställningarna. Det är också därifrån intervjufrågorna kan härledas ifrån. De 

kvalitativa, semistrukturerade intervjuerna som genomfördes spelades in, 

transkriberades och skickades sedan ut till respondenterna för eventuell korrigering. 

Författarna deltog samtidigt på intervjuerna och observationerna för att öka 

tillförlitligheten på insamlade data. Utifrån denna väl dokumenterade arbetsprocess kan 

studiens reliabilitet därefter anses vara hög, med en viss reservation för varierande 

sidospår och svar då intervjun var semistrukturerad. Hög reliabilitet syftar till att 

forskning kan upprepas fler gånger och få upprepande resultat (Yin, 2013). 

Med validitet menas att studien har undersökt det som den har som syfte att undersöka 

(Eriksson & Paul-Wiederheim, 2013). Rapporten använder sig därför av tre 

frågeställningar som ska ge svar på studiens mål. Inför datainsamlingen genomfördes 

noggranna litteraturstudier för att intervjufrågor och observationer skulle vara fokuserat 

på rätt faktorer. Under rapportens fortskridande jämfördes empirin kontinuerligt mot 

det teoretiska ramverket för att kontrollera om de stämde överens, vilket låg i linje med 

rapportens mål på hög validitet.  

Med yttre validitet menas studiens generaliserbarhet av det redovisade resultatet (Patel 

& Davidsson, 2011). Fallstudien utfördes på ett företag som bedömdes vara 

representativt för de företag som producerar betongelement industriellt i Sverige. 

Resultatet av studien anses därför ha god generaliserbarhet på liknande företag inom 

byggbranschen. För verksamheter som använder sig av ett mer traditionellt byggande 

med mindre standardiserade arbetssätt så är den yttre validiteten desto sämre. 
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3 Teoretiskt ramverk 
I det här kapitlet presenteras lämpliga teoretiska referensverk som valts ut i huvudsak 

för att kunna besvara de angivna frågeställningarna och hur de kopplar till varandra. (se 

Figur 2.). 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Under detta avsnitt presenteras kopplingar mellan frågeställningar och teorier.  

 

Figur 2. Koppling frågeställningar och teorier  

3.2 The Toyota Production System  
Toyota production System, TPS, anses vara den stora evolutionen inom effektiva 

företagsprocesser och kallas ofta för Lean eller Lean production. Tillverkningsföretag 

världen över har introducerat förhållningssättet TPS för att uppnå ett så felfritt 

produktionssystem som möjligt. TPS baseras delvis på verktyg och metoder för 

kvalitetshöjning och är det mest systematiska och välutvecklade exemplet på vad 

principerna i The Toyota Way, TTW, kan åstadkomma. TTW beskrivs av (Liker, 2009) 

innehålla fyra huvudsakliga principer som speglar Toyota-kulturen och framgången 

med TPS. Dessa fyra huvudprinciper bygger på de fyra P:n Philosophy, Processes, 

People och Problem solving. Principerna illustreras med hjälp av en pyramid (se Figur 

3) där filosofin är i botten som ett viktigt fundament till framgång. 
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Figur 3. 4P-pyramid, (Liker, 2009) 

I ett tidigt skede av en TPS-implementering kan dess verktyg och tekniker upplevas 

vara det mest avgörande för att skapa flöde och eliminera slöseri i företagets processer. 

Verksamheter kan uppnå märkbara förbättringar på kort sikt genom att implementera 

några av de olika verktyg som Lean erbjuder men faller sedan tillbaka i gamla mönster 

utan förbättringar. Anledningen kan vara att verksamheter endast fokuserar på att 

eliminiera slöseri endast genom verktyg (Dombrowski & Mielke, 2014). Om man inte 

inför alla fyra huvudprinciper faller hela konceptet med Lean och dess ständiga 

förbättringar, eftersom de förbättringar som införs inte vilar på den grund som behövs 

för att de ska bära kraft (Liker, 2009).  

En ständig förbättringsprocess blir verklighet först när verksamheten införlivat en 

förbättringskultur. Förbättringskulturen kräver en engagerad ledning med kvalificerade 

ledaregenskaper anpassat ur Lean samt en lämplig utbildning för dem som brukar den 

(Dombrowski & Mielke, 2014). TTW har utvecklat 14 principer (se bilaga 2) som 

grenar ut sig från de fyra P:na och skapar tillsammans de förutsättningar som får TPS 

att fungera och utvecklas (Liker, 2009). 
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Figur 4. TPS-huset, (Liker, 2009) 

TPS-huset (se Figur 4.) illustrerar det bakomliggande systemet som bär upp TPS och 

dess metoder. Det var Taiichi Ohnos - produktionsansvarig på Toyota när TPS 

utvecklades – elev Fujio Cho, som tog fram bilden av ett hus för att illustrera hur hela 

systemet hålls samman. Principen är enkel, huset är starkt bara om samtliga delar är 

starka, en svag länk försvagar hela systemet. TPS är inte bara en uppsättning verktyg 

som kan bistå produktionsprocessen utan det handlar främst om att tillämpa principerna 

för TTW, först då kan man få den grund och kultur som uppmuntrar människor att 

ständigt förbättra den process de verkar i (Liker, 2009).  

I huvudprincip 2 i TTW framgår det att man skall lägga standardiserade arbetssätt till 

grund för ständiga förbättringar och personalens delaktighet. När processer blir stabila 

och standardiserade finns det möjlighet till förbättringar. För förbättringsarbetet innebär 

standardisering att man skaffar sig möjligheten att lära sig bygga på tidigare 

erfarenheter och gå framåt i små steg (Liker, 2009).  

PDCA (Plan, Do, Check, Act), (se Figur 5.) är en metod som Dr. W. Edward Deming 

först införlivade i TPS. En verksamhet som vill uppfylla kundens behov måste först se 

till att eventuella interna problem, som hindrar verksamheten från att uppnå kundens 

behov, först ska identifieras. Detta sker i steget Plan. I steget Do testas potentiella 

lösningar till problemet och skapar ny kunskap. I nästa steg Check kombineras gammal 

kunskap med ny kunskap ifrån Do steget för att se vilka lösningar som var 

framgångsrika. I det sista steget Act utreds det vilka lösningar som skall implementeras 

och omsättas till ny explicit kunskap (Tyagi, et al., 2015) 
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Figur 5. Plan, Do, Check, ACT 

TPS och ständiga förbättringar är som tidigare nämnt ett helhetskoncept och bygger på 

starka värderingar, men TPS är samtidigt anpassningsbar till en mängd branscher och 

inte bara till bilindustrin. Verksamheter som väljer att implementera TPS måste dock 

inse att de verktyg och modeller som de väljer att använda måste anpassas till deras 

unika situation och mål  (Liker, 2009). 

3.3 Lean Construction  
Lean-principernas framgång i tillverkningsindustrin är den främsta anledningen till att 

man tillämpar Lean-principerna även i byggindustrin. Koskela (refererad i Gao & Low, 

2014, s.36), anses vara en av dem som formade fundamentet för vad som idag kallas 

Lean construction. Lean construction strävar på samma sätt som Lean production 

huvudsakligen efter att eliminera slöseri och maximera värde. Definitionen enligt 

Koskela är: 

Lean construction is a way to design production systems to minimize waste of 

materials, time, and effort in order to generate the maximum possible amount of 

value. 

Lean construction kopierar dock inte tekniker och verktyg direkt ifrån 

tillverkningsindustrin. Metoderna i Lean construction har istället utvecklats 

allteftersom man insåg att tillverkningsindustrin kan skilja sig avsevärt ifrån den 

projektorienterade byggbranschen. Några verktyg som anpassats och tagits fram är bl.a. 

Last planner system, visuell styrning och 5-S. Lean construction är ett brett men 

flexibelt koncept där enskilda principer och verktyg kan användas individuellt eller i 

kombination för att uppfylla förbättring (Gao & Low, 2014).   

Tezel, Koskela & Tzortozopoulos (refererad i Gao & Low, 2014, s.11) skriver att 

tillämpning av visuell styrning i byggbranschen har praktiserats med lovande resultat. 

Förutom visuella hjälpmedel gällande arbetsmiljö så går det även tillämpa fler former 

av visuell styrning bl.a. som hjälpmedel i styrning av 5S.    

Projekt vars parametrar är föränderliga är ofta komplicerade att styra. Peab har därför 

arbetat med att specifikt tillämpa visuell styrning för byggbranschen, baserad på TPS 

sjunde princip Visuell Styrning. Visuell styrning fungerar som ett diskussionsverktyg 

där mål och planer synliggörs för alla aktörer och yrkesarbetare (Hamon, et al., 2007). 
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3.4 Knowledge Management  
Knowledge management (KM) är ett begrepp för den teori som det refereras till i 

diskussionen kring hur företag kan arbeta för att styra och hantera kunskap i en 

organisation. Teorin växte fram under 1990-talet som ett paraply-namn för 

diskussionerna kring kunskapsstyrning (Alvesson, 2004).  Det utvecklades metoder för 

hur en individs kunskaps kunde fångas upp för att sedan sprida den inom 

organisationen. Vanligtvis refereras det till teorin kring hur organisationer kan säkra 

kunskapen och förhindra att den blir individbunden (Alvesson, 2004).  

KM kan definieras som en strävan att omvandla tyst kunskap till mer explicit kunskap, 

samt individuell till organisatorisk kunskap, menar Mårtensson (Mårtensson, 2000).  

I dagens dynamiska och turbulenta omvärld ses kunskap som en allt viktigare resurs för 

att följa med i samhällets allt snabbare utveckling. Förmågan att använda och hantera 

kunskap är viktiga ur konkurrenssituation och ekonomisk tillväxt (Benner & Widmalm 

refererad i Jonsson 2012, s.12). För att säkra sin roll i marknaden och vara 

konkurrenskraftiga över en lång tid talar allt fler organisationer om betydelsen av att ta 

tillvara på kunskap och förmågan att överföra den inom organisationen (Jonsson, 2012).  

För att kunna styra kunskap i en organisation så krävs det koll på de olika begreppen av 

kunskapstyperna (se Tabell 1).   

Tabell 1. Skillnader mellan data, information, kunskap och visdom (Jonsson, 2012) 

Data Fakta, bilder, ljud – obearbetad information 

Information Data som är lämpliga för ”speciellt” användande  
Sammanställd data 

Kunskap  Kombination av instinkter, idéer, regler och processer 

som vägleder handlingar och beslut  
praktiskt ”nyttjade” data 

Visdom  Förmåga att använda kunskap inom en viss kontext 

 

Det är vanligt att dela upp kunskap mellan explicit och implicit kunskap. Där explicit 

kan beskrivas som den kunskap som kan skrivas ned på papper av de allra flesta. Med 

implicit menas den kunskap som kan vara svårare att beskriva och ofta är kopplad till 

en handling eller hur något utförs (se Tabell 2) (Jonsson, 2012).  

Alvesson (2004) menar att kunskap olyckligtvis ofta likställs med data och information, 

något som ofta varit en orsak till att teorin om Knowledge management har dömts ut av 

vissa kritiker.  

Inom KM diskuteras det mycket kring explicit och tyst eller implicit kunskap. Den 

implicita kunskapen är mer svårdefinierad, ofta är den kopplad till en eller flera 

handlingar. Det är också en kunskap som är föränderlig och kan bestå av flera 

dimensioner, tex kunskapen om hur en maträtt bäst kan tillagas (Jonsson, 2012). Den 

är erfarenhetsbaserad och är ofta djupt rotad i en handling, för att tillgodose 

kunskaperna behöver den praktiseras (Jonsson, 2012).  
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Tabell 2. Skillnader mellan implicita och explicita kunskaper (Jonsson, 2012).  

Explicit kunskap Implicit kunskap 

Möjlig att kodifiera Svår att kodifiera 

Objektiv Subjektiv 

Opersonlig Personlig 

Oberoende av kontext - plats och tid  Kontextberoende – här och nu 

Lätt att överföra Svår att överföra 

”know-what” ”know-how” 

Data/information Kunskap/kunnande 

 

Jonsson (2012) menar att det är fel att helt separera explicit och implicit kunskap. Mer 

korrekt är att tala om dimensioner av de båda kunskaperna, då en kunskap kan ha 

dimensioner av både explicit samt implicit kunskap. Med de tekniska verktyg som 

kommit med digitaliseringen har det blivit enklare att överföra explicit kunskap. Samma 

verktyg lämpar sig dock sämre för den implicita kunskapen som ofta är låst till enskilda 

individer.  För att den implicita kunskapen ska säkras i organisationen och delas med 

fler medarbetare krävs det en medvetenhet om problemet så en strategi kan tas fram för 

att förebygga problemet (Jonsson, 2012).  

Det finns åtskilliga strategier med KM som innefattar IT-lösning, ofta med en 

kunskapsbank. Studien fokuserar dock på en av de vanligare strategierna vid 

tillämpning av KM är den om personifieringsstrategi, men fokus på kunskapsöverföring 

genom personlig interaktion. Hislop (2005) listade några viktiga krav för framgång med 

personifieringsstrategin:  

• Rekrytera intellektuellt nyfikna och kreativa personer 

• Motivera medarbetare att dela sin kunskap med andra 

• Utbilda och framför allt uppmuntra till utveckling av interpersonella 

kontakter/social interaktion 

• Belöna/uppmärksamma medarbetare som delar sin kunskap med andra 

För en fungerande social interaktion mellan individer är det viktigt att det finns forum 

där medarbetarna kan diskutera sina funderingar. Kontinuerliga möten där det finns tid 

för diskussion, fikaraster är ett sådant forum som kan vara ytterst lämpligt forum för 

kunskapsdelande. Där tillåts medarbetare med olika ansvar och arbetsuppgifter prata 

med varandra på fasta tider. Där kan erfarna medarbetare berätta om sina erfarenheter 

och lärdomar, medan nyare medarbetare vet att de kan få svar på sina funderingar i det 

forumet. Fikarasten ses som ett bra exempel där implicit individuell kunskap kan 

kodifieras och bidra till mer implicit organisatorisk kunskap (Jonsson, 2012).   

Vid ändring mot ett mer kunskapsdelande arbetssätt är det viktigt att känna till 

betydelsen av medarbetares motivation, och hur den påverkar individens upplevda 
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personliga utveckling. Det är därför viktigt att ha koll på medarbetarnas drivkrafter. 

Oviljan att inte dela med sig av information kan ofta kopplas till upplevd tidsbrist och 

stress, men också till rädsla för att försvaga sin individuella konkurrenskraft mot 

kollegor (Tengblad, et al., 2007). 

I boken Knowledge management in organizations listar Hislop (2005) fyra anledningar 

till att individen vill dela med sig av kunskap:  

• förbättra/ändra sin egen status och få erkännande 

• materiell belöning i form av lön, bonus och arbetsförhållanden 

• känsla av självuppfyllande av processen eller att nå vissa mål 

• känsla av tillhörighet eller känsla av skyldighet att bidra till en grupp, ett yrke 

eller en organisation 

I diskussionen kring kunskapsarbetare brukar det lyftas fram att en kunskapsarbetare är 

en continuos learner i hur hen hanterar sin individuella kunskap (De-Fillippi m.fl. 2006, 

refererad i Jonsson, s.181). Då kunskapsarbetaren blir allt mer specialiserad i sin 

kompetens ökar organisationens behov av att säkra kunskapen och sprida den över fler 

medarbetare (Styhre 2011, refererad i Jonsson, s.181). Alvesson (2001) beskriver 

kunskapsarbeteren som en ideal medarbetare i det hänseende att hen är ständigt 

motiverad att lära sig ytterligare och dela med sig av kunskapen hen besitter.  

Oavsett hur ett företag väljer att arbeta strategiskt för ett aktivare kunskapsdelande så 

är det viktigt att arbetet överensstämmer med företagets affärsidé och övergripande 

strategier. Samtliga medarbetare måste förstå vikten av kunskapsöverföring och det ska 

prägla företagets värderingar och strategier. Det krävs att medarbetarna engageras och 

är motiverade till kunskapsöverföring för att det ska bli framgångsrikt, först då kan en 

utvecklande lärandekultur skapas (Jonsson, 2012). (Tengblad, et al., 2007) 

sammanfattar vikten av att få med samtliga medarbetare i förändringen väl:  

Det räcker således inte bara att fokusera på ledarskapet, det är minst lika viktigt 

att fokusera på medarbetarskapet, inte minst genom att se till att det finns ledare 

som kan kanalisera medarbetarnas förbättringsidéer och engagemang i en 

konstruktiv och handlingsorienterad riktning.  

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
För att skapa en djupare förståelse för arbetets mål och frågeställningar så inleds 

avsnittet med Toyotas produktionssystem Toyota production system. Det läggs stor vikt 

i att förmedla filosofin bakom ständiga förbättringar och därav även kulturen bakom 

Toyota och dess processer. Det är viktigt att visa på varför det är nödvändigt att 

motivera engagemang och lagarbete i samtliga led, inte minst i den projektorienterade 

byggbranschen. Med understöd ifrån TPS redovisas vidare hur Lean-konceptet 

anammades av byggbranschen och hur Lean construction bidrar till tydligare processer. 

I klustret av Leans processer, principer och filosofier kompletteras avsnittet med 

Knowledge management. Först behöver organisationen lära ut kunskap för att hjälpa 

idkaren att ta till sig kunskaper från Lean, bland annat hur ett ständigt förbättringsarbete 

skall fungera. Förbättringsarbetet har i sin tur interna processer där kunskap på 

individnivå behöver träda fram och tas tillvara. 
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4 Empiri 
Under detta kapitel presenteras insamlad empiriska data ifrån deltagande observationer, 

intervjuer och dokumentanalys. 

4.1 Deltagande Observation 
Observationerna kom att utgå utifrån de styrandes perspektiv där teamledare, 

produktionsledare och produktionschef var i fokus.  Fotografier från observationen har 

valts ut och tagits med för att på ett bättre sätt visualisera den insamlade empirin.  

 

Observationen tog start vid respektive avdelnings morgonmöten. Morgonmöten 

genomförs dagligen på samtliga avdelningar och pågår normalt mellan 10–15 min. På 

morgonmötet går teamledare inför produktionsarbetare igenom dagordning, delar ut 

arbeten och redogör eventuella avvikelser som uppmärksammats under natten i 

samband med avformning. Efter mötet fortsatte observationen med en rundvandring 

tillsammans med teamledare där observatörerna uppmanades att ställa frågor under 

tiden. Rundvandringen samt frågorna var fokuserat på förbättringsarbetet och kom att 

besvara frågor om hur en första initial tanke till förbättring från personal 

uppmärksammas och bearbetas. I dialog mellan personal och teamledare framförs 

tanken bakom förslaget och skrivs sedan upp på en förbättringstavla (se Figur 6) som 

fanns representerad på varje avdelning för varje förbättringsgrupp (beskrivs närmare i 

dokumentanalysen). På tavlan framgår det vilken förbättringsgrupp den tillhör, vem 

som är förbättringsledare och när nästa möte skall hållas. På tavlan finns ett ark med 

förslag till förbättringar nerskrivna för att man lätt skall kunna bära den med sig till 

avdelnings produktionsledare (se Bilaga 3). 

 

 

Figur 6. Förbättringstavla Armeringsavdelning 

 



Empiri 

18 

Varje torsdag håller produktionsledningen ett internt uppföljningsmöte rörande 

pågående förbättringsarbeten. Mötet sker ihop med produktionsledare från samtliga 

avdelningar samt hela produktionsledningen där produktionschefen styr i mötet. Mötet 

utgår ifrån en whiteboardtavla (se Figur 7) där varje produktionsledare finns 

representerad och vilka förbättringsarbeten produktionsledaren styr över. 

 

 

Figur 7. Förbättringstavla produktionsledning 

Produktionschefen bad varje produktionsledare att presentera pågående 

förbättringsaktiviteter samt nya förslag till förbättringar. De pågående 

förbättringsaktiviteterna visualiserades med hjälp av post-it-lappar som även beskrev 

hur omfattande varje aktivitet var. En blå post-it-lapp indikerade att hela avdelningen 

var involverad, en gul visade att produktionsledaren deltog men ej ansvarade över 

aktiviteten och en röd visade på produktionsledarens egna aktiviteter. De färgade 

magneterna talade också om aktivitetens dåvarande status. En röd markering talade om 

att aktiviteten av någon anledning hade stannat upp och att åtgärd måste tillsättas. 

Medan en gul avslöjade att aktiviteten var parkerad men kom att återupptas vid senare 

tillfälle. Grön markering indikerade att aktiviteten gick enligt plan. Varje 

förbättringsaktivitet följde en PDCA-process i sju steg (se Bilaga 3). Vill en 

förbättringsgrupp starta en PDCA så skall den ligga i ledningens fokusområde som är 

produktivitet och kvalitet.  Det händer att det presenteras förbättringsförslag som kräver 

mindre resurser och anses kunna genomföras utan stöd av PDCA-processen. 

Förbättringsförslag som bedöms vara av den karaktären hamnar under fliken "Just do 

it!" som fanns representerad uppe till vänster på whiteboardtavlan. Önskad mängd 

förbättringar per månad återfanns som en referenskurva på en graf i tavlans centrum 

tillsammans med en kurva som visade antalet genomförda förbättringar. Detta är 

förnärvarande den totala uppföljning som genomförs vid varje möte. 
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Under observationstillfället diskuterades dessutom det pågående 

implementeringsarbetet gällande en handledartjänst.  Handledare skall komma att 

komplettera produktionsorganisationen under teamledaren. Handledaren bedöms vara 

införstådd i hur de standardiserade arbetssätten utövas och skall vara lämplig i vidare 

utlärning av dessa. Handledaren ansvarar för att lära upp en grupp om fem till åtta 

personer, vidare ansvarar hen för att de standardiserade arbetsmomenten följs genom 

att lära ut momenten till sina adepter.  

4.2 Intervjuer  
Sex intervjuer utfördes med produktionsarbetare (PA) på Ulricehamns Betong AB. 

Samtliga respondenter arbetar i produktionsprocessen och deltar i företagets 

förbättringsarbete som studiens fallstudie använder sig utav (se Tabell 3). Fyra av de 

sex intervjuade arbetar dessutom som handledare med ansvar för en mindre grupp 

personal, vilket beskrivs i kapitel 4.1 Deltagande observation.  

Tabell 3. Ingående information om respondenterna.  

Respondent Handledare År i 

branschen 

Erfarenhet av 

Lean 

Intern Lean-

utbildning 

1 Ja 3 år 3 år Ja 

2 Ja 23 år 4 år Ja 

3 Nej 2 år 2 år Ja 

4 Nej 10 år 10 år Ja 

5 Ja 10 år 12 år Ja 

6 Ja 12 år 10 år Ja 

 

De intervjuade anser sig alla arbeta aktivt efter standardiserade arbetsmetoder i deras 

arbetsgång. De som är handledare nämner att de ansvarar för att lära upp sin 

personalgrupp i de standardiserade arbetsmomenten. Upplärningen sker individuellt 

mellan handledare och personal och det dokumenteras vilka moment som varje arbetare 

är upplärd i. Alla fyra handledare nämner att de inte hunnit implementera detta helt 

ännu, då det är relativt nytt och för att produktionen prioriteras högre allt för ofta. En 

av de intervjuade önskar mer bestämda rutiner för när upplärningen ska ske och att det 

borde prioriteras högre, då han upplever det kontraproduktivt när han ser att 

medarbetare allt för ofta använder fel arbetsmetoder. Samma respondent säger att de 

borde granska de standardiserade arbetsmomenten mer i detalj, något som sällan görs 

nu.  
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Samtliga intervjuade berättar om att de ska medverka i ett förbättringsmöte varje vecka 

(se mer utförlig beskrivning i kapitel 4.3 Dokumentanalys). Hälften av PA har möten 

varje vecka, medans den andra hälften berättar om hur deras möte ofta hamnar i kläm 

och det ofta prioriteras att producera framför förbättringsmötet. En PA nämner att 

produktionspersonalen ibland får påminna deras teamledare om mötet för att det ska bli 

av. Samma PA nämner att mycket användbar information om olika problem förloras 

mellan mötena innan de får till ett förbättringsmöte där de kan diskutera kring 

problemet.  

När mötena väl sker så upplevs dem ändå som strukturerade, även om en PA anser att 

för stort fokus lätt hamnar på att hela tiden hitta nya problem att lösa, snarare än att 

arbeta med de som redan är kända. Han anser att det saknas en bakomliggande struktur 

som säkrar att förbättringsförslagen implementeras. Det fungerar ofta bra någon månad 

efter införandet, men tenderar att sedan tillbaka i gamla mönster.  

När ett problem ska lösas på ett förbättringsmöte diskuterar hela gruppen och försöker 

få fram en lösning. Ingen av de intervjuade PA säger att de använder några Lean-

verktyg för att finna en lösning på problemet.  

Enligt fyra av respondenterna är mötena kreativa, men det bidras väldigt olika beroende 

på individen. Det brukar också vara så att den som uttrycker en ide är också den som 

får följa upp och arbeta vidare med den. En PA nämner att mötenas kvalitet troligen 

varierar mycket beroende av vem som är mötesledare, och hens inställning till 

förbättringsmötena. 

Intresset för förbättringsarbetet bland den totala produktionspersonalen är av varierande 

karaktär. Flera intervjuade nämner att ofta blir personalen mer aktiva när de arbetat på 

företaget ett längre tag, då de blir mer måna om att förbättra sin arbetsplats för att trivas 

bättre där. Det är också en anledning som de intervjuande tar upp som anledning till att 

de själva är aktiva i företagets förbättringsarbete. De är alla måna om att förbättra sin 

egen arbetssituation.  

Under ett förbättringsarbete framåtskridande är det ofta bara den ansvariga gruppen 

som har vetskap om hur det går. Det förekommer att det berättas om pågående 

förbättringsarbeten morgonmötena med fler deltagare, men då är det snarare 

information än diskussioner. Om en PA vill veta vad som händer i andra gruppers arbete 

får den läsa på deras tavlor med förbättringsarbete (se kapitel 4.3 Dokumentanalys).  

De förbättringsarbeten som är avslutade redovisas för förbättringsgruppen. De 

avdelningar som kan få användning av förbättringen nås av information genom 

teamledare som pratar med varandra. Om det avslutade förbättringsarbetet behandlar 

ett standardiserat förbättringsarbete uppdateras pärmarna med de samlade 

arbetsmetoderna. 
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4.3 Dokumentanalys 
Förbättringsgruppen 

Det framtonas att förbättringsarbetet skall integreras som en naturlig del i det övriga 

arbetet. Att gruppen själva skapar framförhållning och har en god planering. I dagsläget 

består förbättringsgrupperna av 5–8 personer där en förbättringsledare styr gruppen. 

Förbättringsmötena är 15 minuter långa och skall äga rum en gång varje vecka där 

förbättringsledaren för loggbok under mötet. Dagordningen på mötena ser ut som följer: 

1. Inkomna förslag läses upp och en ansvarig utses. 

2. Pågående aktiviteter: Går förbättringsarbetet enligt handlingsplan? 

3. Avslutade aktiviteter: Uppföljning/spridning. 

4. Resurser: Behöver gruppen avsätta mer tid till ett särskilt förbättringsarbete? 

5. Övrigt. 

Gruppen skall i första hand jobba med avdelningsspecifika förbättringar/problem som 

gruppen själva kan lösa inom tidsramen på några veckor med små ekonomiska medel. 

För att gruppen skall kunna jobba effektivt och strukturerat utan att bli överbelastade så 

är det viktigt att inte hantera för många förslag samtidigt. Det finns ingen maxgräns för 

inkomna förslag, däremot finns det en gräns på tre aktiva förslag samtidigt. En första 

initial tanke på förbättring ifrån personal registreras fysiskt direkt på förbättringstavlan. 

Efter det skrivs en handlingsplan där det framgår vilka som deltar i aktiviteten, vem 

som är huvudansvarig och när den skall vara färdig. Här är det lämpligt om gruppen tar 

hjälp av de problemlösningsverktyg som tagits fram. När implementering är slutförd 

och förbättringen varit i bruk i två månader skall en uppföljning ske. 

Förbättringsledaren kontrollerar då om förbättringen har nått den effekt som var tänkt. 

Upptäcks brister träffas gruppen och gör om. Om förbättringen har nått önskad effekt 

skall kunskapen spridas vidare till berörda i företaget. Detta sker via förbättringsledare 

till förbättringsledare. 

Förbättringsverktyg 

 Till gruppens förfogande finns en uppsättning problemlösningsverktyg som bör nyttjas 

som stöd när gruppen jobbar. De olika problemlösningsverktygen finns beskrivna i en 

guide som finns tillgänglig på avdelningen. Dessa är A3 PDCA, Fiskbensdiagram, 5 

Varför, Kostnads/effekt-diagram och Handlingsplan. 

 

A3 PDCA (se Bilaga 4) används flitigt på företaget. PDCA ger bra stöd när man 

systematiskt söker efter en lösning på ett problem. 

Fiskbensdiagram står kort med som ett möjligt alternativ till problemlösning, men inte 

hur det används. 

 

5 varför används för att hitta grundorsaken till ett problem. Det kan visa sig att två olika 

svar påträffas på samma fråga, gruppen värderar då vilket som är det mest troliga eller 

prioriterar resurser för båda. Ibland kan man nå svaret efter fyra varför, precis som det 

kan behövas fler än fem varför. 
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Kostnads/effekt-diagram används först när gruppen har jobbat fram potentiella 

lösningar på problem och vill värdera dem mot varandra. Gruppen ser då till vilket av 

problemen som är kostnadseffektivast utifrån effekten.  

En handlingsplan skall alltid upprättas, här framgår vem som är ansvarig över 

förbättringsaktiviteten, hur många som deltar och när aktiviteten skall vara färdig. 

 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Empirin har samlats in genom deltagande observationer, intervjuer och 

dokumentanalyser. Observationerna utgick framför allt ifrån produktionsledningens 

perspektiv medan intervjuerna genomfördes med sex produktionsarbetare. Empirin från 

dokumentanalysen är menad att användas som mall för hur företagets 

förbättringsarbetet i form av förbättringsgrupper samt verktyg ska fungera (se kapitel 

4.3). 

Observationer 

Varje vecka - parallellt med det pågående förbättringsarbetet ute i produktionen - leder 

produktionsledningen ett internt uppföljningsmöte ihop med produktionsledare från 

samtliga avdelningar. De deltagande innefattar produktionschefen, företagets Lean 

koordinator och samtliga produktionsledare. Här sker styrningen av det administrativa 

arbetet. Produktionsledare ifrån samtliga avdelningar redovisar pågående och nya 

förbättringsaktiviteter. Omfattning och status på varje förbättringsaktivitet redovisas på 

en styrningstavla. Uppföljning av önskad mängd förbättringar per månad görs. Upplevs 

förbättringsarbetet underprioriterat någonstans så uppmanas berörd produktionsledare 

att driva på engagemanget i förbättringsgrupperna. 

Intervjuer 

Ingående information om respondenterna återfinns ovan (se Tabell 6). 

▪ Standardiserade arbetssätt 

Samtliga handledare upplever att implementeringen av ett kontinuerligt upplärande av 

standardiserade arbetssätt inte uppnått sitt fulla syfte ännu. En av handledarna föreslår 

att mer bestämda rutiner för när upplärning ska ske måste tillsättas.  

▪ Förbättringsmöten 

Hälften av respondenterna har inte förbättringsmöten varje vecka fastän det står 

föreskrivet i företagets förbättringsarbete. Anledning till uteblivna möten är framför allt 

det faktum att de prioriteras till att producera. En PA betonar att användbar information 

och kunskap kan gå till spillo om den inte uppmärksammas på de återkommande 

mötena.  

När mötena är så upplevs dem ändå som strukturerade, även om en PA anser att för 

stort fokus lätt hamnar på att hela tiden hitta nya problem att lösa, snarare än att arbete 

med de som redan är kända. Han anser att det saknas en bakomliggande struktur som 

säkrar att förbättringsförslagen implementeras. Det fungerar ofta bra någon månad efter 

införandet, men faller sedan tillbaka i lösningar. 
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Gruppen jobbar tillsammans för att nå fram till en lösning, men påstår sig inte jobba 

med hjälp av något Lean-verktyg. Varierande engagemangsnivå i förbättringsgrupperna 

samtidigt som den totala personalens intresse också den anses vara väldigt varierande. 

Den främsta anledningen till att alla de intervjuade är aktiva i förbättringsarbetet är 

framför allt för att de vill förbättra sin arbetssituation.  

▪ Förbättringsarbetets tillgänglighet  

Det är ofta bara den berörda förbättringsgruppen som har vetskap om vilka aktiviteter 

som är aktiva och dess status. Vill de ta del av andras arbeten så finns dessa på 

respektive avdelnings förbättringstavlor. 

Avslutade förbättringsaktiviteter redovisas för förbättringsgruppen. Är andra 

avdelningar berörda överförs informationen mellan teamledare. Behandlar 

förbättringsaktiviteten en ändring av ett standardiserat arbetssätt så revideras detta i 

avdelningens pärm för standardiserade arbetssätt.
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5 Analys och resultat 
Genom att analysera den insamlade empirin med det teoretiska ramverket besvaras 

studiens frågeställningar i detta kapitel. 

5.1 Analys 
För att ett ständigt förbättringsarbete skall kunna fungera och utvecklas så krävs det att 

arbetsprocesserna i grunden är standardiserade (Liker, 2009). I dagsläget anser sig alla 

de intervjuade jobba efter standardiserade arbetsmetoder i deras arbetsgång. Liker 

(2009) och (Dombrowski & Mielke, 2014) beskriver att det är människorna som driver 

förbättringsarbetet framåt genom att arbeta och kommunicera tillsammans, förutsatt att 

engagemang och lämplig utbildning ligger till grund i arbetsprocessen. Handledarna, 

vars roll är att lära ut de standardiserade arbetsmetoderna och att de praktiseras på rätt 

sätt upplever dock att upplärningen i de standardiserade arbetsmetoderna får för lite 

plats. För att förebygga kvalitetsbrister i produktionen och öka tidseffektiviteten i 

arbetsmomenten så krävs det en strategi för hur och när upplärning av standardiserade 

arbetsmoment ska ske. Först då ges goda förutsättningar till ett utvecklande 

förbättringsarbete.  

Lean förser organisationen med de verktyg och processer som behövs för att de ska 

kunna förbättra sina arbetsprocesser. Personalens engagemang och delaktighet i 

förbättringsarbetet anses vara en sträng skyldighet (Liker, 2009). Engagemang i 

förbättringsarbetet existerar, främst genom etablerade förbättringsgrupper på varje 

avdelning. Förbättringsmötena skall äga rum varje vecka, men på grund av 

avdelningsspecifika omständigheter är det ibland inte möjligt att genomföra dem. Här 

kan viktig kreativ kunskap från produktionsarbetare gå förlorad eftersom att det inte 

kan uppmärksammas på förbättringsmötena i tid. Kunskap som är kopplad till en 

handling eller någon form av process definieras av Jonsson (2012) som implicit 

kunskap. Denna typ av implicita kunskap överförs genom personlig interaktion mellan 

människor, vilket sker på förbättringsmötena.  

Utöver förbättringsmötet så finns det andra viktiga forum där det kan finnas tid för 

diskussion och funderingar, fikaraster kan vara ett sådant. Här tillåts erfarna 

medarbetare med olika ansvar dela med sig av sina kunskaper och nyare medarbetare 

kan få svar på sina funderingar, på fasta återkommande tider. Fikarasten ses som ett bra 

exempel där implicit kunskap hos individen kan spridas och bli en mer implicit 

organisatorisk kunskap (Jonsson, 2012). Fikarasten kommer alltid äga rum fastän att 

förbättringsmötet uteblir. Finns det då en medvetenhet kring kunskapsdelning och 

förbättringsarbete hos personalen så kan fikarasten därmed komma att användas som 

ett allmängiltigt kunskapsforum på företaget. 

När ett problem uppmärksammats och arbetet efter en lösning tar sin början så finns det 

till gruppens förfogande ett urval problemlösningsverktyg bl.a. verktyg tagna direkt 

ifrån Leans verktygslåda. Dombrowski & Mielke (2013) menar att det krävs mer 

deltagande ifrån produktionsgolvet för att ständiga förbättringar skall fungera, men att 

det då krävs grundläggande kunskaper om Lean, dess verktyg och processer. Samtliga 

intervjupersoner bekräftar att de deltagit i den interna Lean-utbildningen på företaget 

men är ändå inte medvetna om att de använder sig av exempelvis verktyget PDCA i 

förbättringsarbetet. Är personalen införstådd i vilka verktyg man använder, vad de 

används till och hur de används så underlättar det därmed utförandet i 

förbättringsarbetet i alla operativa led. 
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Vidare beskrivs det av en intervjuperson att det saknas bakomliggande struktur som 

säkrar att förbättringsförslagen verkligen implementeras. Dombrowski & Mielke 

(2013) förklarar att produktionsarbetare har störst insikt i vilka problem som existerar i 

deras arbetsprocesser men att de på egen hand inte kan lösa dem. Det krävs stöd ifrån 

ledningen. Förbättringsarbetet behöver följa en klar strategi och ha struktur i utförandet 

annars hämmas det framtida engagemanget i förbättringsarbetet. Metoder som att 

tillämpa förbättringsgrupper leder ofta till bra resultat, men det betyder inte att man 

skapar en proaktiv förbättringskultur (Dombrowski & Mielke, 2014). Alla respondenter 

är måna om att förbättra sin egen arbetssituation och menar att det är den främsta 

anledningen till varför de själva är aktiva i förbättringsarbetet och förbättringsmötena. 

Däremot uppfattas intresset för förbättringsarbetet bland den totala 

produktionspersonalen av respondenterna vara varierande. Ett engagerat 

förbättringsarbete tyder på att alla känner ett personligt ansvar gentemot 

förbättringsarbetet och visar det genom delaktighet. För att bygga upp en stark kultur 

kring förbättringar och motivera engagemang så krävs det större vikt på återkoppling 

och feedback. Att kunna visa på tidigare processer som lett till förbättring är viktigt för 

att avvärja skepticism hos personalen.    

För att företag ska nå en kultur där medarbetarna arbetar med kunskapsdelande och är 

aktiva i förbättringsarbetet krävs de att de känner motivation och är medvetna om vad 

de får ut av deras insats. Det går att arbeta förebyggande med en lönestrategi som 

behandlar faktorer som individens dokumenterade kunskapsbank, dess insatser i 

förbättringsarbete och vilja att dela kunskaper med sina medarbetare (Hislop, 2005).  

På företaget där fallstudien utfördes har de nyligen implementerat en handledarroll 

mellan teamledare och produktionsarbetare, som fungerar som en befordran för de 

medarbetare som följer företagets strategi bäst i att säkra kunskap och vara aktiv i 

förbättringsmöten. Genom att låta handledarna ansvara för upplärningen av nyare 

medarbetare och kontrollera att alla medarbetare arbetar efter företagets standardiserade 

arbetsmetoder så kan organisationen säkra att de arbetar efter sin kunskapsdelande 

strategi. 

I ett företag som arbetar efter Knowledge management teorier strävar man efter att 

medarbetarna ska utvecklas till kunskapsarbetare, från 1900-talets antagande om 

arbeten som en kostnad som måste övervakas och kontrolleras (Jonsson, 2012). Dagens 

arbetare ses mer som en tillgång som bör värdesättas och utvecklas, de är bredare i sin 

kompetens och arbetar med samarbetsinriktat i projekt, jämför med 1900-talet arbetare 

som utförde mer industribaserade och individuella arbetsuppgifter (Jonsson, 2012).   
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Kunskapsarbetaren beskrivs som en arbetare som vill dela med sig av sin kunskap för 

att få feedback och få möjligheten att lära sig nya kunskaper (Alvesson, 2001). Genom 

att företaget uppmärksammar produktionsarbetare som uppfyller dessa krav bäst kan 

man styra kulturen mot den önskvärda kunskapsdelande kulturen.  

Utöver handledarrollen så uppmärksammas dessa arbetare genom ett lönesystem som 

baseras på medarbetarens kunskap, attityd, ansvar, förmåga att arbeta efter 

standardiserat arbetssätt m.fl. Genom lönesystemet kan medarbetena arbeta mot en 

morot och på så vis få en mer konkret belöning för dess ansträngningar.  

Bland produktionsarbetarna själva finns det en skiftande inställning till 

förbättringsarbetet, men enligt de intervjuade så kan det kopplas till 

personalomsättningen. När de arbetat en längre tid på arbetsplatsen växer lojaliteten 

och viljan att förbättra sin arbetsplats växer.  

Prefabindustrin verkar i en bransch där personalomsättningen kan vara relativt hög. Det 

är då viktigt att säkra att individuell kunskap inte går förlorad när medarbetare lämnar 

företaget. Det är också viktigt att upplärning av nya medarbetare både sker snabbt, men 

framför allt att de lär sig utföra sitt arbete korrekt. Genom handledarrollen kan företaget 

säkra att en del av den implicita kunskapen inte går förlorad genom att kontinuerligt gå 

igenom standardiserade arbetssätt med medarbetarna.  

 

5.2 Frågeställning 1 
▪ Hur fungerar förbättringsarbetet i produktionen i Lean-implementerade företag 

inom prefabindustrin idag? 

Produktionspersonalen genomgår en intern Lean-utbildning för att bli införstådda i 

kulturen. Vidare blir de skolade i standardiserade arbetssätt för att tydligt kunna 

upptäcka brister i den egna arbetsprocessen. Förslag på hur brister i arbetsmomentet 

kan åtgärdas registreras på förbättringsgruppens egna förbättringstavla.  

Förbättringsgrupperna träffas en gång varje vecka och det är här igenom som det 

operativa förbättringsarbetet sker. Om fler förbättringsförslag finns registrerade på 

tavlan, förslag som berör olika arbetsmoment, genomförs en röstning på vilket förslag 

som bör vara av högsta prioritet. Maximalt tre förbättringsförslag kan vara aktiva 

samtidigt för att gruppen inte ska överbelastas. Varje förbättringsförslag genomgår en 

PDCA-process. När implementering av förslaget är slutfört och förslaget varit i bruk i 

två månader sker en uppföljning. Förbättringsledaren kontrollerar då om förbättringen 

nått den effekt som var tänkt. Upptäcks brister träffas gruppen på nytt och genomför en 

ny PDCA. 

Varje vecka - parallellt med det pågående förbättringsarbetet ute i produktionen - leder 

även produktionsledningen ett internt uppföljningsmöte ihop med produktionsledare 

från samtliga avdelningar. Här sker styrningen av det administrativa arbetet. Här 

presenterar produktionsledare ifrån samtliga avdelningar pågående och nya 

förbättringsaktiviteter. Omfattning och status på varje förbättringsaktivitet redovisas på 

en styrningstavla. Uppföljning av önskad mängd förbättringar per månad görs. Upplevs 

förbättringsarbetet underprioriterat någonstans så uppmanas berörd produktionsledare 

att driva på engagemanget i förbättringsgrupperna. 
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5.3 Frågeställning 2 
▪ Vilka problem går att identifiera i prefabföretags förbättringsarbete och 

kunskapshantering i produktionsprocessen?  

För att identifiera krävdes en gedigen kunskapsinhämtning i litteraturstudien. Utifrån 

det teoretiska ramverket kunde observationer och intervjuer utföras där svar till 

frågeställningen kunde identifieras. Syftet med frågeställningen var att hitta och 

tydliggöra de problem i förbättringsarbetet som ej låg i linje med inläst litteraturs 

argumentation för framgångsrikt förbättringsarbete.  

Liker (2009) nämner 14 principer som kännetecknar en ständig förbättrande kultur, i 

dokumentanalysen och observationen framkom det att företaget organisationsmässigt 

har verktyg och strävar efter att följa dem. I intervjuerna framkom dock att 

mötesledarna alldeles för ofta prioriterar bort förbättringsmöten och att viktig kunskap 

då går förlorad när det ej blir kontinuitet i mötena. Det framkom också att det medför 

en lägre motivation till förbättringsarbetet bland medarbetarna när de ej får tillräckligt 

erkännande för sina prestationer.  

I grupper med kontinuerliga möten upplevde de medverkande att ett löst problem ofta 

kunde återkomma efter någon månad, att uppföljningen av de implementerade 

förbättringsarbetena var bristfällig och att det sänkte medarbetarnas motivation till att 

bidra mer aktivt i förbättringsarbetet. Dessa är punkter som förhindrar utveckling av 

den kunskapsarbetare som en aktiv kunskapsdelande medarbetare, som även faller inom 

ramen för TPS 14 principer.  

I studiens dokumentanalys (se kapitel 4.3 Dokumentanalys) beskrivs en uppsättning av 

problemlösningsverktyg som grupperna ska ha till sitt förfogande. De ska hjälpa 

gruppen kanalisera kreativiteten för att hitta en bra lösning på ett problem. Vid 

intervjuerna medgav dock samtliga respondenter att de inte känner till verktygen. Det 

framkom också att vissa förbättringsidéers effekt försvann efter någon månad, vilket 

möjligen kunde avstyras genom en strukturerad problemlösning i form av något av 

verktygen.  

5.4 Frågeställning 3 
▪ Hur kan företag inom prefabindustrin skapa ett mer utvecklande och 

kunskapsdelande förbättringsarbete med stöd av Lean?  

För att en utveckling av förbättringsarbetet ska vara möjlig krävs det att medarbetarna 

har en samsyn kring vikten av en kunskapsdelande kultur för företagets fortsatta 

tillväxt. Genom att kanalisera medarbetarnas förbättringsarbete rätt kan man skapa en 

kultur kring förbättringsarbete där samtliga aktiva är med och bidrar.  

Från organisationshåll kan företag arbeta med motivationshöjande åtgärder för att höja 

statusen på kunskapsdelande bland medarbetarna. Ett sätt är att använda ett lönesystem 

som tar hänsyn till faktorer som upplärd förmåga, attityd, ansvar, förmåga att arbeta 

efter standardiserade arbetssätt m.fl. Vidare bör det arbetas tydligare med information 

till medarbetare kring vikten av deras bidrag till förbättringsarbete, även vad den 

enskilda individen får ut av att vara aktiv i arbetet. På så sätt kan en framåtattityd 

gällande förbättringsarbete stimuleras bland medarbetarna. 
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Dagens organisationer önskar utveckla medarbete till kunskapsarbetare som aktivt 

arbetar med kunskapsdelande. Det gäller då att medarbetarna som arbetar för aktivare 

kunskapsdelning uppmärksammas genom motivationshöjande insatser. Det krävs att 

medarbetarna engageras och är motiverande till kunskapsöverföring för att det ska bli 

framgångsrikt, först då kan den önskvärda lärandekulturen skapas.  

I handledarens roll kan företag säkra resurser som används till utbildning av 

standardiserade arbetssätt och svåröverförbar implicit kunskap. Genom att använda 

nyfikna och kunskapsdelande medarbetare i rollen möjliggörs en kulturomvandling mot 

den önskvärda kunskapsarbetaren. Ett annat sätt att överföra implicit kunskap är att 

belysa fikarasten som ett ypperligt forum för diskussioner kring funderingar medarbete 

kan ha. Kontinuiteten i möten tillsammans med vetskapen om mångfalden i kunskap 

gör det till ett bra forum för kunskapsdelande.  

5.5 Koppling till målet 
▪ Målet med studien är att analysera hur företag inom prefabindustrin som arbetar 

med Lean kan utveckla sitt förbättringsarbete i produktionsprocessen.  

För att nå målet bröts det ned i tre frågeställningar. Första frågeställningen tar upp hur 

förbättringsarbetet fungerar i prefabindustrin idag. Andra frågeställningen tydliggör de 

problem som ej ligger i linje med inläst litteratur. Förbättringsmöten som ej äger rum 

lämnar i sin frånvaro kvar outnyttjad kunskap och sänker viljan att delta hos 

produktionsarbetare. En annan viktig faktor som uteblir och som upplevs sinka 

motivationen hos produktionsarbetare är uppföljningen av implementerade 

förbättringsarbeten. Detta sammantaget förhindrar utvecklingen av den 

kunskapsdelande medarbetaren och därmed också förbättringsarbetet.  

För att verksamheten på lång sikt skall kunna införliva en kultur kring förbättringsarbete 

och samtidigt ta tillvara den kunskap som finns hos medarbetare så måste en tydligare 

struktur finnas kring uppföljningen av de genomförda förbättringsarbetena. Finns det 

en tydlig uppföljning så finns där också möjligheten att få det erkännandet 

produktionspersonalen behöver för att fortsätta vilja medverka och bidra i 

förbättringsarbetet. Detta kan förslagsvis ske med stöd av förbättringsgruppens PDCA-

analys. Sammantaget så lyfts kunskapen hos produktionspersonal fram, de skolas i en 

kunskapsdelande miljö och de bidrar tillsammans till att skapa en utvecklande 

förbättringskultur.  

Tillsammans har frågeställningarna givit det underlag som behövts för att genomföra 

den analys som beskriver hur ett företag inom det avgränsade området kan utveckla sitt 

förbättringsarbete. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Avsnittet redovisar rapportens slutsatser samt en diskussion om dess vitala delar.  

6.1 Resultatdiskussion 
Intervjuerna och observationerna genomfördes med avsikt utifrån två perspektiv för att 

öka den sammanslagna reliabiliteten för arbetet. Intervjuerna och observationerna 

innefattade tillsammans hela produktionsorganisationen, den ledande och den 

producerande delen, empirin kompletterade på så vis varandra och kunde ställas mot 

varandra. Den insamlade empirin har bidragit till att studiens samtliga frågeställningar 

och mål har kunnat besvaras. 

Intervjuerna genomfördes med sex personer med olika befattningar ifrån de två största 

avdelningarna på företaget. Intervjuerna spelades in, transkriberades och skickades 

sedan ut till respondenterna för korrigering av misstolkningar. Båda författarna deltog 

vid tillfället och samma frågeformulär användes, med en viss reservation för följdfrågor 

då intervjuerna var semistrukturerade. Reliabiliteten hade kunnat vara högre om fler 

intervjuer med personer ifrån andra avdelningar och företag hade genomförts. Det ska 

dock tilläggas att litteraturstudierna som är genomförda i samband med denna rapport, 

inför intervjuerna och observationerna, trycker särskilt på vissa faktorer som anses vara 

grundförutsättningar för en anammande förbättringskultur. Dessa faktorer är bl.a. de 

synliga faktorerna, - de som går att se och praktisera - standardiserade arbetssätt, tydliga 

utförandestrategier med hjälp av tekniska verktyg samt en styrande ledning. Dessa skall 

understödjas av den icke synliga men ständigt närvarande förbättringskulturen. Vidare 

visar litteraturstudien att förbättringskulturen är ett helhetskoncept som är 

anpassningsbar till en mängd branscher och verksamheter. Med det i åtanke så bedöms 

den insamlade empirin ifrån företagets förbättringsprocess i produktionen vara ett 

representativt resultat för Lean-implementerade företag inom prefabindustrin idag med 

avseende på validitet. 

Målet har i samråd med handledare ändrats då en av de teorier från det teoretiska 

ramverket, som visade sig i ett senare skede inte kunde bära målet, stod med. 

Författarna valde då att endast stryka teorin ifrån målformuleringen, men grundtanken 

med målet finns kvar. Frågeställningarnas formulering har därför också kommit att 

ändrats för att de tydligare ska peka mot målet.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Studien är upprättad som en kvalitativ fallstudie på Ulricehamns betong AB för att få 

en djupare inblick i förbättringsarbetes händelseförlopp. Detta gav studien möjligheten 

att fokusera på öppen, mångtydig empiri som slutligen ledde till djupare förståelse för 

det studerade området. Studien skulle fördelaktigt kunnat inge större trovärdighet om 

fler liknande fallstudier utfördes på fler företag, men på grund av studiens korta 

utförandeförlopp så var det inte möjligt. De valda datainsamlingsmetoderna deltagande 

observationer, semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys bidrog till ett gediget 

empiriunderlag som bearbetades, analyserades och kunde därefter besvara 

frågeställningarna och uppnå målet. 
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De semistrukturerade intervjuerna gav en bra bild om de rådande förhållandena i det 

aktuella förbättringsarbetet. Utgångspunkten låg i den strukturerade intervjumetodiken 

för att hålla intervjun i den ram författarna hade tänkt sig, men det gavs även utrymme 

för följdfrågor och vidareutveckling av respondenternas svar och resonemang tack vare 

de semistrukturerade frågorna. Empirin från intervjuerna var dock svårt att 

sammanställa under lämpliga rubriker i kapitel 4. För att undvika långa utlägg och 

avsnitt med många styckesindelningar så hade författarna behövt ha tydligare 

överrubriker i intervjun för att enklare kunna sammanställa empirin under kapitel 4.   

Fler intervjuer med personer från andra avdelningar och företag hade dessutom höjt den 

sammanlagda reliabiliteten.  

Observationerna som genomfördes planerades i förväg och gav upphov till en väl 

dokumenterad datainsamling i form av fotografier. Inför observationerna meddelades 

berörd personal att observationerna skulle äga rum. För att observationerna skulle gett 

en mer mångsidig empiri så skulle kanske ytterligare observationer på avdelningarnas 

förbättringsmöten kunnat stärka eller ifrågasätta det som framkom i intervjuerna. Det 

har vidare diskuterats huruvida vetskapen om att författarna skulle komma och 

observera kanske även bidrog till vissa medvetna handlingar som gav sken om ett annat 

förbättringsarbete än det riktiga. Därför hade fler oplanerade observationer kunnat 

genomföras. 

De dokument som analyserats valdes ut i samtal med företagets Lean koordinator och 

fungerade som en kompletterande mall för den insamlade empirin. Empirin från 

intervjuer och observationer filtrerades genom dokumentanalysen och problem kunde 

identifieras och lokaliseras.  

 

6.3 Begränsningar 
Studien har avgränsats till att fokusera på förbättringsarbete i produktionsprocessen 

inom prefabricerande företag som använder sig av Lean-konceptet. Fallstudien är 

genomförd på ett företag som anses representativt för branschen. Efter genomförda 

litteraturstudier så anses också företagets metoder och strategier vara överförbara till 

andra företag som driver samma typ av verksamhet och stärker därmed studiens 

resultat. Men för att stärka påståendet så hade fler fallstudier på fler företag kunnat 

genomföras. Avgränsningarna som gjordes har dock varit nödvändiga för att studien 

skulle vara möjlig att genomföra med avseende på dess omfattning och tidsintervall.  
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Studien har fokuserat på hur företagens förbättringsarbete kan utvecklas och vara mer 

kunskapsdelande. I dagens prefabindustrin arbetas det efter Lean Construction och TPS 

i olika utsträckning, ofta i egen tappning. Arbetet i prefabbranschen blir allt mer 

standardiserat, vilket möjliggör ständiga förbättringar i allt från mindre moment till hela 

processer. Rapporten visar på delar som bör lyftas fram och ändras för att 

förutsättningar för ett bättre förbättringsarbete ska finnas.  

I Lean Construction och TPS anda med ständiga förbättringar krävs att kulturen bland 

medarbetare är kunskapsdelande. Sammantaget trycker studiens slutsatser på hur 

företag kan kanalisera medarbetarnas förmåga att arbeta med förbättringsarbete och 

skapa en mer kunskapsdelande kultur.  

Nedan presenteras de slutsatser som studien visar:   

▪ Förbättringsmötena måste vara kontinuerliga för att ej gå miste om outnyttjad 

kreativitet. Mötena bör äga rum på en tid då risken för produktionsstörning är 

som minst. Att möten prioriteras bort bör undvikas helt då det är förödande för 

medarbetarnas inställning till mötena.  

▪ Utveckla ett lönesystem med faktorer som tar upp inställning till 

kunskapsdelning. Höj status på individuell kunskap genom att dokumentera 

utlärda standardiserade arbetssätt och använd det som faktor i lönesystemet.   

▪ Uppmuntra användande av kontinuerliga mötesforum som fikaraster till social 

interaktion mellan olika erfarna medarbetare. Där kan implicit kunskap 

kodifieras och bidra till mer bli organisatorisk kunskap.   

▪ Se till att de personer som ska lära ut mindre erfarna medarbetare uppfyller 

kraven för kunskapsarbetare. Genom de personerna finns goda möjligheter att 

sätta en kunskapsdelande kultur bland medarbetarna.  

▪ Handledarrollen som används i fallstudien kan användas fördel för säkrande av 

implicit kunskap. Företag kan genom handledaren säkra att de arbetar efter en 

kunskapsdelande strategi.  

▪ Introducera problemlösningsverktyg från Lean Construction för 

förbättringsgrupperna. På så sätt kan de få hjälp att identifiera grunden till ett 

problem och från det arbeta fram en förbättrande lösning och sedan få stöd i 

uppföljningen.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Studien har resulterat i förutsättningar som beskriver hur företag ska kunna utveckla sitt 

förbättringsarbete. Vidare forskning på huruvida dessa förutsättningar går att tillämpa i 

företagets förbättringskultur kan vara av intresse då kulturen är en av de viktigaste 

förutsättningarna för ett proaktivt förbättringsarbete. 
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