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Sammanfattning 

 

Abstract 
Purpose: Time and resources are wasted away when efficiency within construction is 
stagnating. Despite being a generally developed industry, there is still light to shed upon 
the methods and implementation of norms and routines, resulting in unnecessary waste 
at the work sites. This report aimed to provide with further data in order to argue for a 
work place with reduced waste and a greater awareness around how a complex work 
site can be studied with the help of Muda theory. 

Method: A qualitative study with semi-structured interviews and a literature study as 
data collection methods. A total of nine interviews were accomplished with two 
foremen and seven carpenters. Foundation and understanding of the phenomenon were 
initially sought through literature. This to have an adapted form of interviews through 
the use of a custom template for the respondent and also to give the analysis theoretical 
foundation.  

Findings: The report shows three types of waste that come back more frequently, these 
are defects (rework), movement and waiting. To prevent waste, and primarily to 
discover it, the organization must make the clarity for Lean and Muda clearer for all 
employees. The project phase needs to prioritize where planning awareness about the 
schedule and building only after construction documents are essential. Furthermore, 
there is a great potential to improve the knowledge transfer between the projects where 
major entrepreneurs can benefit from their number of previous projects to 
systematically evaluate and improve their workplace. Here, a digital platform is 
proposed for this purpose. 

Implications: Compiling the analysis established that there are deficiencies within the 
work with Lean in production. Wastage that occur is caused by many different reasons 
and are often based upon inadequate planning within the organization. There are also 
external factors like delays and inefficiency to account for, although it is usually up to 
the contractor to optimize and adapt best way possible based on the current 
circumstances. A great emphasis has through this analysis been put on the work with 
planning with the help of The Last Planner System. It has also been concluded that a 
working system of knowledge transfer within an organization needs to be established 
in order to be a leading participant in Swedish building production. 

Limitations: This report has been angled so that the problem within production is 
illuminated. This since much of the wastage can be reflected to the design stage and 
future work can resume with such an angle. The validity of the report is lowered as a 
result of only screening one company although the report is limited to one Swedish, 
bigger contractor. In order to further confirm the reality of the problem, other forms of 
research could have been added, more than just literature studies and interviews, such 
as observational investigation. 

Keywords: Waste minimization, Lean Construction, Muda, Lean Production, The Last 
Planner System, Knowledge transfer 
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Sammanfattning 
Syfte: Med en stagnerande effektivitet inom byggnadsbranschen förlorar man tid och 
resurser på grund av onödigt slöseri. Trots en utvecklande bransch i allmänhet, har inte 
metoderna och implementeringen av nya arbetssätt och normer belyst tillräckligt och 
har sedermera resulterat i onödigt slöseri på arbetsplatserna. Rapportens mål har varit 
att förse branschen med ytterligare underlag att kunna argumentera för en arbetsplats 
med reducerat slöseri och en större medvetenhet kring hur en komplex arbetsplats kan 
studeras utefter Leans teori om slöseriminimering, som brukar benämnas Muda.  

Metod: En kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer och litteraturstudie som 
datainsamlingsmetod. Det hölls totalt nio intervjuer, två arbetsledare och resterande var 
snickare. Initialt söktes grund och förståelse för fenomenet med hjälp av 
litteraturstudien. Detta för att till intervjuerna ha utformat en anpassad mall till 
intervjupersonerna och för att förse analysen med vetenskaplig grund. 

Resultat: Rapporten visar på tre typer av slöseri som återkommer mer frekvent, dessa 
är omarbete, rörelse och väntan. För att förebygga slöseriet, och främst upptäcka det, så 
behöver organisationen göra innebörden av Lean och Muda tydligare för alla anställda. 
Projekteringsfasen behöver prioriteras där planeringsmedvetenheten kring tidplanen 
och att endast bygga efter bygghandlingar är essentiellt. Vidare så finns stor potential i 
att förbättra erfarenhetsåterföringen mellan projekten där större entreprenörer kan dra 
nytta av sin mängd av tidigare projekt för att systematiskt utvärdera och förbättra sin 
arbetsplats. Här föreslås en digital plattform för detta ändamål.   

Konsekvenser: Då analysen har sammanställts har det konstaterats att brister inom 
arbetet med Lean inom produktionen. Slöserierna som uppkommer beror på många 
olika anledningar och grundar sig ofta i bristande planering inom organisationen. Det 
finns även utomstående orsaker till förseningar och ineffektivitet, men då är det upp till 
entreprenören att på det bästa sättet anpassa och optimera efter rådande omständigheter. 
Stor vikt har av analysen lagts på arbetet med planering med hjälp av The Last Planner 
System. Det har även konstaterats att för att vara en ledande aktör inom svensk 
byggnadsproduktion, kan ett fungerande system för erfarenhetsåterföring inom 
organisationen behöva upprättas. 

Begränsningar: Rapporten har vinklats till att problemet inom produktionen belyses, 
då många av slöserierna kan återspeglas till projekteringsfasen kan framtida arbete 
återupptas med en sådan vinkel. Rapporten begränsas till ett svenskt, större företag. För 
att ytterligare bekräfta att problemet är verkligt så hade andra former av 
undersökningsstrategier kunnat tilläggas, mer än enbart litteraturstudie och intervjuer.  

Nyckelord: Slöseriminimering, Lean Construction, Muda, Lean Production, The Last 
Planner System, Erfarenhetsåterföring.
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1 Inledning 
Examensarbetet som har genomförts är ett obligatoriskt moment inom programmet 
byggnadsteknik med inriktning husbyggnadsteknik. I kursen examensarbete i 
byggnadsteknik ska studenterna arbeta fram en rapport på 15 högskolepoäng och 
rapporten har i enlighet med programmet belyst ett problem inom genren 
byggnadsteknik. Denna rapport har tagits fram i samarbete med ett av NCC:s fem 
affärsområden, NCC Building Sweden på deras kontor i Jönköping. 

Följande kapitel redogör om uppkomsten om rapporten och dess problemställningar. 
Målet med rapporten nämns och sedan avslutas kapitlet med avgränsningar och 
disposition. 

1.1 Bakgrund 
Den svenska byggnadsindustrin har en betydande roll av landets BNP där sektorn står 
för ungefär 10 % under 2000-talet. Detta i kombination med att byggentreprenörer 
arbetar med ansträngda marginaler i jämförelse med andra branscher gör att området är 
högst intressant att undersöka för att kunna vidta lämpliga åtgärder (SCB & Sveriges 
Byggindustrier, 2016). Tittar man till hur svenska anläggnings- och byggentreprenader 
arbetar så finns det potential för förbättring, enligt Josephson & Saukkoriipi (2009) så 
består nästan en tredjedel av deras produktion av onödiga kostnader så till den grad att 
dessa kan benämnas som slöseri.   

Lean Management togs fram av Toyota via deras utvecklingsprogram Toyota 
Production System i syfte att reducera icke-värdeskapande aktiviteter och optimera 
produktionen. En optimal verksamhet arbetar med standardiserade processer där endast 
absolut nödvändiga arbetsmoment utförs för att tillgodose kunden med ett värde som 
hen är villig att betala för (Leanmanufacturingtools, 2016a). För att skapa värde så 
menar Welo & Ringen (2016) att processen eller aktiviteten måste uppfylla dessa 
kraven: 

1. Kunden är villiga att betala för vad aktiviteten producerar.  

2. Den förändrar den fysiska formen av ett objekt.  

3. Det görs rätt på första försöket. 

Uppfylls inte dessa tre kraven så följer kategoriseringen av nödvändig icke-
värdeskapande aktivitet och slöseri. Där slöseri syftar till aktiviteter som varken adderar 
värde till produkten eller bistår en annan aktivitet som skapar värde (Welo & Ringen, 
2016).  

Lean har sedan början på 90-talet försökts anpassas för byggnadsbranschen men 
appliceringen har varit problematisk och byggnadsprojekten har förblivit en ineffektiv 
verksamhet (Sacks, Eastman, Lee & Teicholz, 2018).   

Då Hamon & Jarebrant (2007) menar att det finns en viss problematik för framförallt 
små till medelstora företag att applicera Lean Construction så borde de större företagen 
ligga i framkant och visa på större produktivitet. Denna rapport studerar således om det 
är fallet och hur detta arbete fortskrider för NCC Building Sweden som är en av 
Sveriges största byggnadsentreprenörer. Med hjälp av teorin om Lean Construction, där 
huvudfokus ligger på ena huvudprincipen Muda, så granskas slöseriaspekten av deras 
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produktion där icke-värdeskapande moment definieras och identifieras för att sedan 
analyseras. 

1.2 Problembeskrivning 
Som tidigare nämnt i bakgrunden, menar Josephson & Saukkoriipi (2009) att en 
tredjedel av produktionskostnaderna består av slöseri. Vilket är en betydande del i 
sammanhanget där Sacks, Eastman, Lee & Teicholz (2018) menar att produktionen 
inom byggnadsindustrin har stagnerat till ungefär samma grad av effektivitet sedan 60-
talet. Enligt Boverket (2017) är behovet av nyproducerade bostäder stort i Sverige. 
Detta i samband med att det är dyrare att bygga idag samt att produktiviteten är låg gör 
detta område högst relevant för byggbranschens framtid.  

Lean Production med syftet att reducera icke-värdeskapande aktiviteter och optimera 
produktionen är en filosofi som tillverkningsbranschen har tagit till sig med framgång 
(Leanmanufacturingtools, 2016a). Men det finns också forskning på att 
implementeringen av Lean även kan göras med framgång i byggbranschen (Shinde & 
Hedaoo, 2017). Men Shinde & Hedaoo (2017) argumenterar också att förbättringar och 
nya strategier måste utvecklas för att öka produktiviteten. Centrala områden är 
framförallt effektivare utnyttjande av kapacitet och resursanvändning.  

Något som också måste noteras vid denna jämförelse är skillnaden på hur 
produktionerna ser ut för de olika branscherna där byggbranschen utmärker sig med 
sina tillfälliga arbetsplatser (Aziz & Hafez, 2013). 

Att en byggarbetsplats är komplex är vedertaget och det är många aspekter som måste 
beaktas. Enligt Sacks, Eastman, Lee & Teicholz (2018) har ett storskaligt byggprojekt 
ungefär:  

• 420 stycken antal entreprenörer  
• 850 stycken individer 
• 56 000 stycken sidor dokument  

Det är många olika faktorer i ett byggprojekt som måste samordnas där Shinde & 
Hedaoo (2017) även förespråkar ett förbättrat ledningsarbete för att öka produktiviteten. 
NCC Building Sweden har märkt av en trend att antalet mantimmar överskrids ofta i 
deras projekt. I och med detta fenomen håller inte utgångsbudgeten och ofta inte 
tidplanen för överlämning till beställare. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med rapporten har varit att, utefter Lean-filosofins teori om slöseri, definiera 
problemet med övertrasserande av arbetstimmar i produktionsfasen av ett 
flerbostadsprojekt. Därefter komma med förbättringsförslag i fortsatt arbete inom 
produktion hos storskaliga byggentreprenörer. 

Frågeställningar som rapporten har sammanställt är: 

• Vilka är de mest frekventa slöserierna på arbetsplatsen, kopplat till Muda? 
• Hur kan man öka effektiviteten i svensk bostadsproduktion genom att minska 

slöseri? 
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1.4 Avgränsningar 
Rapporten har endast belyst fasen produktion och endast undersökt dessa sju 
kategorierna av slöseri: transport, lager, rörelse, väntan, överproduktion, överarbete och 
omarbete.  

Dessutom har inte andra metoder än intervjuer och litteraturstudier beaktats. Endast 
slöseri har beaktats, så nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter har inte behandlats. 
Intervjuerna har utspelat sig på två arbetsplatser och avgränsat sig till södra Sverige.  

Det rapporten inte heller har avhandlat är andra typer av byggnadsprojekt än svenska 
flerbostadshus. Den har heller inte tagit hänsyn till andra företag och deras 
arbetsmetoder inom detta område.  
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1.5 Disposition 
Avsnittet beskriver rapportens upplägg så läsaren får en överskådlig förhandsvisning, 
se Figur 1. 

Figur 1. Rapportens disposition.

Inledning

• Första kapitlet är en introduktion för själva orsaken till 
examensarbetet. Det ger en bakgrund på problemet och följer med 
en problembeskrivning. Sedan beskrivs målen, författarnas 
frågeställningar och avgränsningar för att avsluta kapitlet.

Metod och 
genomförande

• Kapitel två upplyser om metod och genomförande, och om 
rapportens datainsamlingsmetoder, om hur dessa har använts i 
rapporten. Också redovisar kapitlet om kopplingen mellan 
frågeställningarna till metod för insamlingen av den informationen 
och hur målet ska uppnås med hjälp av den systematik som har valts. 
Sedan avslutas kapitlet med en diskussion om validiteten samt 
reliabiliteten där författarna anser sig ha uppnått en hög standard 
med valt tillvägagångssätt.

Teoretiskt 
ramverk

• I kapitel tre tas det teoretiska ramverket upp som lägger grund för 
rapportens vetenskaplighet. Kapitlet beskriver översiktligt om Lean 
Production och dess grundprinciper för att sedan kopplas till Lean 
Construction som har varit ledmotivet i rapportens teori. Det är 
genom Lean Construction och Muda som kopplas till rapportens 
frågeställningar. Även ett avsnitt om erfarenhetsåterföring redovisas. 
Slutligen avslutas kapitlet med en sammanfattning av teorierna.

Empiri

• Kapitel fyra belyser den empiri som har samlats in till rapporten. Här 
redovisas även en fallbeskrivning. Alla upptäckter redovisas och en 
beskrivning av problem en yrkesarbetare kan ställas inför på 
arbetsplatsen. Sedan avslutas kapitlet med en sammanfattning.

Analys

• Kapitel fem är resultat och analys. Där åskådliggörs författarnas 
resonemang och slutsatser kring den insamlade empirin och som 
dessutom kopplas till teorin. 

Diskussion och 
slutsatser

• I sista kapitlet, kapitel sex görs en sammanställning av rapportens 
resultat. Kapitlet innefattar diskussioner kring resultat och metodval. 
Till sist tas författarnas slutsatser upp samt tar upp förslag till vidare 
forskning.
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2 Metod och genomförande 
Denna rapport är en fallstudie mot NCC building Sweden. Arbetet har inkluderat 
framförallt intervjuer som datainsamlingsmetod, med yrkesarbetare samt arbetsledare 
i produktion. Fallbeskrivning återfinns under empirikapitlet. 

Nedan beskrivs metod och genomförande. Hur rapporten har realiserat 
datainsamlingen samt arbetsgången till detta. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Valet av metod motiverades av rapportens mål samt frågeställningar där ett kvalitativt 
angreppssätt har valts. Studien är en fallstudie där Yin (2018) menar på att fördelen 
med att utföra en fallstudie är att man studerar ett fenomen ur sitt verkliga 
scenario, speciellt när gränserna mellan fenomenet och kontext är svåra att urskilja. 
Vidare säger också Patel & Davidson (2011) att en fallstudie avser en mindre 
undersökningsgrupp eller organisation som ska täcka ett helhetsperspektiv. För 
rapporten blir innebörden att erhålla en bred helhetsbild av problemet samt en så 
djupgående information som möjligt. 
 
Rapportens huvudsakliga datainsamling bestod av semistrukturerade intervjuer med 
sju yrkesarbetare och två arbetsledare i produktionsfasen på två flerbostadsprojekt. 
Intervjuer i sin mest allmänna form är en kvalitativ datainsamling och en tillhörande 
intervjustrategi ska utformas så ett öppet klimat kan åstadkommas för att undvika 
ledande frågor i studierna. Författarna ansåg att intervjuer är den metod som bäst lämpar 
sig för denna rapport, intervjuer som tolkas efter ett deduktivt perspektiv. 
 
Med ett deduktivt arbetssätt innebär det att en forskare kan följa bevisandets väg. Att 
arbetssättet kännetecknas av att man från allmänna principer och vedertagna teorier drar 
slutsatser om enskilda företeelser (Patel & Davidsson, 2011). 
 
Urvalet av intervjupersoner blev ändamålsenligt för rapporten där, i huvudsak 
yrkesarbetare på arbetsplatsen har intervjuats om sina erfarenheter gällande slöseri på 
arbetsplatsen. Varför valet föll på yrkesarbetare och arbetsledare var för att författarna 
ville åt personerna som är förstahandskälla till där slöseri yttrar sig. 

Det har även genomförts litteraturstudie för att ge författarna en teoretisk ram och förse 
författarna med en bild av forskningsområdet (Patel & Davidson, 2011). Vidare gav 
litteraturstudien en dokumenterad och vetenskaplig grund att basera analys på. 
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2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Här redogörs för vilka metoder som används i rapporten för att svara på 
frågeställningarna. Se Figur 2.

 

Figur 2. Hur metodval och frågeställningar är kopplade. 

2.2.1 Vilka är de mest frekventa slöserierna inom produktion, kopplat 
till Muda? 
Som ett förberedande moment utfördes en litteraturstudie för att författarna skulle 
komma väl förberedda till intervjuerna och med hjälp av dokumenterat underlag, kunna 
tolka intervjupersonernas svar. För att sedan kunna svara på denna frågeställningen så 
utfördes intervjuer av semistrukturerad karaktär. Då intervjupersonerna arbetar aktivt i 
produktionen erhölls en direkt inblick i NCC Building Swedens flerbostadsproduktion 
och vilka typer av slöseri som förekommer mest återkommande.  

2.2.2 Hur kan man öka effektiviteten i svensk bostadsproduktion genom 
att minska slöseri? 
Denna frågeställningen besvaras med hjälp av utförd litteraturstudie för att leverera 
akademiska och generella förbättringsförslag. Genom att koppla intervjupersonernas 
svar från intervjuerna till relevant och vetenskaplig litteratur gavs förslag på hur arbetet 
med slöseriminimeringen kan förbättras för att öka effektiviteten i 
flerbostadsproduktion.  

2.3 Litteraturstudie 
Den utförda litteratursökningen har innefattat både elektroniskt och tryckt material ifrån 
databaser som erhållit relevant underlag för ämnesområdet byggnadsteknik. 
Sökmotorer som använts för att ta del av vetenskapligt material har varit Google 
Scholar, Jönköpings högskolebibliotek i form av Primo och även fysiska böcker från 
biblioteket. Sökorden som har använts för att hitta till rätt område har främst varit: 
”Lean Construction”, ”Waste Management”, ”Lean Production”, “Muda”, ”The Last 
Planner System” och ”Erfarenhetsåterföring”. 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
Här redovisas och motiveras rapportens metodval för datainsamlingen där intervjuer 
och litteraturstudie har varit de valda metoderna.  

2.4.1 Litteraturstudie 
En förutsättning, för att utgå ifrån en god grund, är en väl underbyggd litteraturstudie. 
Anledningen till detta är dels för att vara väl inlästa på ämnet, och dels för att redogöra 
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forskning som har gjort om det berörda ämnet. För att kunna bidra med ny kunskap till 
sektorn så behöver vetenskapliga artiklar och dokument genomsökas (Knopf, 2006). 

För de frågeställningar som utformades, var en litteraturstudie lämplig att göra, för att 
författarna skulle få en djuplodande förståelse i teorin och om nuvarande kunskap inom 
ämnet. Från litteraturstudien utformades rapportens teoretiska ramverk och var också 
grunden för intervjuformuläret. Detta för att författarna skulle komma väl förberedda 
och på så sätt kunna leda intervjuerna för att erhålla användbara data från 
intervjupersonerna. 

2.4.2 Intervjuer 
Då metodval för datainsamlingen gjordes diskuterades huruvida en kvalitativ eller 
kvantitativ metod skulle främja resultatet. Då slöseri på en byggarbetsplats kan vara 
problematisk att mäta i form av experiment och liknande valdes en kvalitativ metod där 
anonyma, semistrukturerade intervjuer med öppna frågor användes för att tillgodose 
rapporten med data från yrkesarbetarnas erfarenheter.    

Enligt Blomkvist och Hallin (2014) har intervjutekniken en fördelaktig ansats där 
frågorna ställs i den ordningen som infaller mest lämplig under intervjun. Vilket också 
innebär att intervjupersonens information kan styras under intervjun och en öppen 
karaktär kan bibehållas under tillfället. 

Det mest förmånliga med intervjuer som datainsamlingsmetodik är att intervjupersonen 
antas ha möjligheten till att förtydliga vid eventuella missförstånd samt att det finns 
möjlighet att utveckla svaren som ges via följdfrågor. Det ges även möjlighet till 
interaktion mellan intervjuare och intervjuperson för att få ytterligare djup i förståelsen 
(Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). 

2.5 Arbetsgång 
Detta kapitel beskriver arbetsgången genom hela rapporten. Hur arbetet med 
litteraturstudien samt intervjuerna fortskred. 

2.5.1 Litteraturstudie 
Initialt under examenarbetets gång var datainsamlingsmetoden nödvändig att fastställas 
och författarna såg det som att en litteraturstudie kopplad till intervjuer skulle vara 
lämplig för rapporten. Inledningsvis präglades rapporten av en litteraturstudie som ett 
förberedande moment till intervjuerna. När empirin samlats in från intervjuerna 
tolkades och kategoriserades det utifrån det teoretiska ramverket. Vidare analyserades 
empirin med stöd från litteraturstudien där den dokumenterade teorin knöts till 
författarnas resonemang och resultat. 

2.5.2 Intervjuer 
När litteraturstudien hade genomarbetats började författarna utforma intervjuformuläret 
(se Bilaga 1) med den erhållna kunskapen. Detta formulär tilldelades handledaren innan 
för att bekräfta dess relevans. Intervjuerna bokades av handledaren från NCC Building 
Sweden, därefter besökte författarna två arbetsplatser där intervjupersonerna befann 
sig. 

Författarna ville ha ett öppet klimat med intervjupersonerna, för att uppnå det 
förklarades det tydligt att all dokumentation kring samtalen skulle behandlas 
konfidentiellt och med sekretess. För att rapportens läsare inte skulle kunna koppla till 
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individnivå utelämnas all typ av information som var projektspecifikt samt att deras 
namn ändras till intervjuperson följt av en kronologisk numrering. 

Alla intervjuer planerades så att det sköttes enskilt med intervjupersonen i ett avskilt 
rum för att undvika bli avbrutna eller störda under tiden. Då författarna i början 
bemöttes restriktivt av intervjupersonerna insågs det att en övergriplig förklaring till 
Lean Construction var nödvändig. 

Totalt samlades material in från nio stycken intervjuer och varje intervju pågick i snitt 
cirka 30 minuter. Samtliga intervjuer spelades in med inspelningsverktyg i telefonen, 
med intervjupersonens godkännande. I samband med alla intervjuer erbjöds alla 
intervjupersoner tillgång till både transkriberingen och en kopia av den slutliga 
rapporten. 

2.6 Trovärdighet 
Här beskrivs trovärdigheten för rapporten och dess innebörd för att uppnå detta 
förklaras nedan. 

2.6.1 Validitet 
Enligt Ejvegård (2009) så är det viktigaste gällande metodval och utförande av dem, 
validiteten. För en hög validitet måste mätningarna vara precisa och mäta det som mätas 
ska. För att resultaten ska vara överförbara så bör mätmetoderna vara väl utformade för 
det specifika fenomenet. Vidare är rapporten en kvalitativ fallstudie, vilket innebär att 
graden validitet också beror på hur författarna lyckats tillgodose sig med underlag för 
att kunna göra trovärdiga tolkningar av insamlade data (Yin, 2018). 

Författarna menar att förfarandet med semistrukturerade intervjuer kommer att ge 
undersökningsmaterialet högst validitet. Intervjuerna hölls isolerade för att undvika 
störningsmoment, intervjupersonen hade anonymitet, med riktlinjen om att prata öppet. 
Detta förfarande ansåg författarna skulle ge de mest genuina svaren. Författarna ansåg 
även att studien utförs med perspektivet på större byggnadsentreprenör, så kan 
resultaten överföras till liknande fall som ombud för större entreprenörer i 
byggnadsbranschen. Däremot så ger avgränsningarna med att enbart undersöka ett 
företag samt en specifik projekttyp, något lägre validitet.  

2.6.2 Reliabilitet 
Ett annat viktigt krav som präglar metodvalet är reliabiliteten, vilket betyder att de 
mätningar och undersökningar som utförs är tillförlitliga. Det innebär att oavsett vem, 
när och hur mätningarna görs ska utfallet bli det samma (Ejvegård, 2009). 

Författarna menar på att reliabiliteten främjas av den valda intervjutekniken. Med den 
metod som har valts, så kan trovärdiga svar åstadkommas. Med öppet klimat för 
intervjupersonen och semistrukturerade intervjuer för datainsamling har tidigare 
använts i liknande studier och har visat sig vara effektivt. Yin (2018) menar att den 
insamlade data ska dokumenteras och kontrolleras genom hela studieprocessen för att 
säkerhetsställa reliabiliteten. Så för att undvika att missa något i svaren till intervjuerna 
användes inspelningsverktyg på telefonerna. Sedan transkriberades intervjuerna med 
avsikt att inga svar skulle vridas av författarna. För så god trovärdighet som möjligt så 
redovisas intervjuerna i sin helhet under Bilaga 2.  
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Yin (2013) menar att med begränsad datainsamling från en fallstudie är det svårt att 
argumentera för generaliserbarhet, däremot så anses det kunna överföras till andra fall 
i liknande situationer. Vilket enligt författarnas mening har åstadkommits.
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel presenterar det teoretiska ramverket som ligger till grund för rapportens 
resultat och analys. Kapitlet delas in i fyra olika avsnitt som i en logisk följd kan läsas 
för att tydligare förstå rapportens resultat. Koppling mellan frågeställning och teori 
visas i Figur 3. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Vilka är de mest frekventa slöserierna på arbetsplatsen, kopplat till Muda? 

Denna frågeställning behandlas med teorin om slöseri enligt Lean-konceptet, Muda, där 
identifiering och kategorisering görs.  

Hur kan man öka effektiviteten i svensk bostadsproduktion genom att minska slöseri? 

Till denna frågeställning kopplas samtliga teorier för att erhålla ett gediget svar. 

 

Figur 3. Koppling mellan frågeställningar till teori. 

3.2 Lean Production 
Den rådande lågkonjunkturen efter andra världskriget tvingade biltillverkaren Toyota 
Motor Company till en omstrukturering i organisationen för att främja en mer effektiv 
produktion. Vad som gjordes var att utveckla The Toyota Way som fokuserade på 
effektivare materialflöden och identifiera samt eliminera onödiga aktiviteter genom att 
främja engagemang och lagarbete hos personalen (Hamon & Jarebrant, 2007). 

Konceptet Lean grundar sig i 14 principer som Liker (2009) delat upp i fyra 
huvudprinciper vilka tillsammans bildar 4P-pyramiden: Filosofi (philosophy), 
Processer (process), Anställda/Partners (People/Partners) och Problemlösning 
(Problem solving). Vid beskrivning av Lean så är det viktigt att förstå innebörden av 
den mänskliga faktorn. Ett begrepp som är centralt i 4P-pyramiden och innebär att 
organisationens ledarskap måste utmana, utveckla och respektera de anställda för att 
främja effektivare processer (Liker, 2009). Pyramiden åskådliggörs i Figur 4 nedan.   
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Figur 4. Toyotas 4P (Liker 2009). 

För att eftersträva principerna för The Toyota Way så beskriver Toyota Production 
System (TPS) de metoder och verktyg som ska tillämpas. Men när man beskriver vad 
som är Lean så är det viktigt att förstå att det inte enbart handlar om att tillsätta ett fåtal 
metoder och verktyg. TPS fungerar istället som ett omfattande system där samspel 
mellan de olika parterna är viktigt för att konceptet Lean ska nå sin fulla potential. En 
sammanfattning av TPS har gjorts i form av ett illustrerat hus, se Figur 5. Huset är inte 
starkare än sin svagaste länk där Just In Time (JIT) är ett centralt begrepp och innebär 
att produktion och leverans av material ska ske i precis den mängd och tidpunkt som 
det behövs (Liker, 2009). 

Vid arbete med Lean är standardiseringen en vital aspekt. För att möjliggöra en 
produktion med minskat slöseri måste standarder utarbetas för att minska variationer i 
processerna. Först då kan arbetet med ständig förbättring komma till rätta där 
utvecklandet av standarder inte är ett engångsmoment utan snarare ett fortlöpande 
arbete där filosofin förespråkar rätt man på rätt plats, vilket i detta fallet innebär att den 
avsedda standarden arbetas fram i samarbete med personerna som befinner sig i den 
granskade processen (Liker & Meier, 2006). 

Den ständiga förbättringen är starkt knutet till arbetet med standardisering. Denna 
återkoppling är essentiell då tankesättet om att sträva mot perfektion kräver att 
standarderna ideligen utvärderas. Detta för att uppnå bästa möjliga kvalité i produkten 
där den ständiga förbättringen bidrar till att hela tiden minska ineffektivitet i 
processerna och skapa ett nytt bästa sätt (Liker, 2009).  
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Figur 5. TPS-huset (Liker, 2009) 

3.3 Lean Construction 
Lean Construction, är en avknoppning av Lean Production, började utvecklas under 
1990-talet av en av huvudpersonerna Lauri Koskela som ville utmana byggbranschens 
sätt att hantera sina projekt. Koskela (2000) menade på att bilden av hur ett projekt 
genomfördes och hur det faktiskt såg ut i verkligheten inte hade stöd av en stark teori. 
Som följd på detta så kategoriserades produktionen utefter tre olika koncept: 

1. Omvandling 
2. Flöde 
3. Värde 

Det första konceptet syftar till den fysiska omvandlingen av material och resurser till 
produkt som bryts ner till mindre omvandlingar för att sedan utföras så effektivt som 
möjligt. Då det bara behandlar vad som sker i själva omvandlingen och inte behandlar 
tidsaspekten mellan dessa så används begreppet flöde som betraktar hela processen, 
från råvara till färdig produkt, som en kedja där syftet är att minimera den totala tiden 
från råvara till slutkund (Koskela, 1992). För att korta ner den totala tiden i flödet så 
fokuseras inte arbetet lika mycket mot att bara effektivisera omvandlingarna utan 
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snarare mot att identifiera och eliminera onödiga aktiviteter som inte skapar värde, 
reducera variationsmöjligheterna, simplifiera, öka transparensen och flexibilitet 
(Koskela, 2000). Där värde syftar till vad slutkunden efterfrågar.  

Dessa tre typerna är separata koncept inom Lean Construction och kompletterar 
varandra på ett sätt där företaget har som mål att strukturera, kontrollera och förbättra 
sin verksamhet utefter just omvandling, flöde och värde (Koskela. 2000).  

Då konceptet Lean Construction bygger på att försöka effektivisera processen genom 
att minimera ledtider och kostnader samt att skapa det värde som kunden efterfrågar 
(Koskela,	Howell,	Ballard	&	Tommelein,	2002). Så är den mänskliga medvetenheten 
en betydande faktor där Lean är lika mycket ett tankesätt och företagskultur som det är 
en organisationsmodell. Det ständiga förbättringsarbetet är en viktig del i konceptet och 
inkluderar alla inblandade parter i organisationen och projektet (Hamon & Jarebrant, 
2007). 

Denna medvetenhet är en nyckelfaktor i arbetet mot att minska på slöseriet ute i 
produktion där onödiga moment och aktiviteter måste elimineras för att uppnå 
konceptets syfte. Det kan dock vara svårt att identifiera vad som är slöseri och inte då 
det är problematiskt att mäta denna typen av fenomen och vad som definieras som 
onödiga icke-värdeskapande aktiviteter (Alarcón, 1997). 

3.4 Muda 
Ursprungligen så kommer teorin om Muda ur Toyota Production System (TPS) som 
inom Lean har en central roll i reduceringen av slöseri. Muda som är japanska för 
meningslöshet, oanvändbarhet och slöseri (Toshiro, Skrzypczak & Snowden, 2003). 

3.4.1 Definiera slöseri 
Enligt Josephson och Saukkoriipi (2009) definieras slöseri som aktiviteter som endast 
förbrukar resurser utan att skapa värde för kunden. Där skillnad görs mellan nödvändiga 
icke värdeskapande aktiviteter och rent slöseri. För att kategoriseras som en nödvändig 
icke värdeskapande aktivitet så måste den bistå en annan aktivitet som tillför värde. Ett 
exempel är montering av en byggställning där ställningen inte tillför något direkt värde 
men bistår yrkesarbetarna med tillgänglighet för att till exempel kunna arbeta på 
fasaden. 

Leanmanufactorytools (2016b) delar in rent slöseri i de sju nedanstående kategorierna 
och menar att minimering av dessa minskar produktionskostnaderna samtidigt som 
förtjänsten ökar.  

• Transport 
•  Lager  
•   Rörelse  
•  Väntan  
•   Överproduktion  
•  Överarbete 
•   Omarbete  

Dock så är dessa argument och kategorier framtagna och skräddarsydda för en 
massindustri. Koskela, Bølviken & Rooke (2013) och Aziz & Hafez (2013) 
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argumenterar för att fördelningen inte är densamma för byggbranschen och pekar på 
skillnader i hur branscherna fungerar.    

För att använda Lean Construction som en teoretisk lins när man analyserar slöseri på 
en byggarbetsplats måste man förstå att det finns en skillnad i hur de olika branscherna 
fungerar och hur dessa förser sina kunder med en produkt. Koskela, Bølviken & Rooke 
(2013) menar att en form av översättning är nödvändig och pekar på strukturella 
skillnader där byggbranschen har, traditionellt sett, kunder med specifika krav för sin 
enskilda produkt. Detta innebär att för varje betalande kund så framställs produkten i 
ett delvis unikt projekt och kan inte, till skillnad från massindustrin, förse en större 
mängd kunder med samma produkt.  

Vad man mer kan se är skillnaden i hur verksamheterna opererar rent logistiskt och har 
främst att göra med hur produkten transporteras. I massindustrin transporteras material 
till fabrik där den icke-färdigställda produkten sedan transporteras internt mellan olika 
stationer för att sedan fraktas till kund. I byggbranschen återfinns endast den första 
typen av transport där material körs till arbetsplatsen och eftersom produkten (färdig 
byggnad) inte rör sig så belastas istället slöserikategorin rörelse, där yrkesarbetarna får 
röra sig runt den icke-färdigställda produkten. (Koskela, Bølviken, Rooke, 2013)  

Eivindson, Innvær, Kolberg, Merschbrock, Nordahl & Rolfsen (2017); Hamon & 
Jarebrant (2007) har tagit branschernas olikheter i beaktning och arbetat fram en 
definiering samt översättning av dessa sju typerna av slöseri. I Tabell 1 nedan så 
redogörs för rapportens efterliknade översättning, där jämförelse av dessa två 
underlagen har gjorts. 

Tabell 1. Definition av de sju slöserikategorierna. 

Typ av slöseri Lean Production Lean Construction 

Transport Onödig rörelse mellan 
produktionsplatser på 
grund av bristande 
planering. 

Onödig rörelse av material 
på och utanför 
byggarbetsplatsen på 
grund av bristande 
planering. 

Lager För mycket material 
lagras längre än 
nödvändigt och skapar 
onödig kostnad. 

För mycket material 
lagras på 
byggarbetsplatsen och tar 
upp onödig plats samt 
riskerar att skadas. 

Rörelse Onödig rörelse av 
människor, verktyg och 
material. 

Onödig rörelse av 
människor, material och 
verktyg runt på 
arbetsplatsen. 
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Väntan Så fort en produkt inte 
transporteras eller arbetas 
på. 

Väntetid eller stopp i 
produktionen. 

Överproduktion Att det produceras mer 
produkter än vad som 
efterfrågas. Till följd 
skapas ett överflöd som 
måste lagras och skapar 
onödiga kostnader. Starkt 
knutet till Leans koncept 
om "Pull-planning" där 
efterfrågan styr 
produktionen. 

Producerade delar som 
ännu inte behövs eller 
alternativt inte kommer att 
behövas. Även onödigt 
arbete som inte innefattas 
av projektets omfattning.  

Överarbete När mer arbete sker på en 
produkt sker än vad som 
är efterfrågat av kunden. 
Här inkluderas också 
användandandet av 
onödigt precisa, 
komplexa eller dyra 
komponenter. 

Onödigt arbete på 
produkten som inte höjer 
dess värde så som 
obefogat komplexa 
lösningar, onödigt bra 
materialkvalité eller 
överdimensioneringar. 

Omarbete Defekta varor kräver 
omarbete. 

Om resultatet inte blir 
enligt ritning eller 
överenskommet så  
Beställaren är missnöjd så 
resulterar det i onödigt 
omarbete. 

 

3.4.2 Förebygga slöseri 
Studier har gjorts på hur bilden av slöseri ser ut bland Sveriges byggnadsentreprenörer. 
I en studie av Josephson & Saukkoriipi (2009) består nästan en tredjedel av 
produktionen av onödiga kostnader till den grad att dessa kan benämnas som slöseri, 
där 10% härleds till resursanvändning i form av materialsvinn, maskiner som inte 
används och väntan. Vidare menar de också att rent teoretiskt så kan byggbranschen 
minska sina kostnader med nästan 50%.  

Att väntan är ett av de främsta slöserierna styrks av Sarhan, Xia, Fawzia & Karim 
(2017) som också pekar på att byggbranschen har stor förbättringspotential där 
framförallt konceptet 5S kan minska letandet efter material och verktyg.  

I linje med Leans mål att minimera slöseri är 5S ett viktigt koncept som bygger på att 
systematiskt organisera arbetsplatsen för att skapa ordning. En välstrukturerad 
arbetsplats bidrar till en högre säkerhet för arbetarna och även här eftersträvas tänket 
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om att uppnå perfektion där det kontinuerliga arbetet hjälper att synliggöra avvikelser i 
processerna, underlättar informationsflöden och skapar ett förbättrat flöde (Bicheno, 
2004). 

Nedan listas en svensk översättning av S:en med tillhörande beskrivning:  

Sortera - Sortera verktyg och material som används på arbetsplatsen. Skilj det som är 
nödvändigt, från det som inte är det.  

Systematisera - Organisera bland kvarstående föremål och ge allting sin bestämda plats. 
Verktygens plats bör väl spegla hur ofta de används. Saker som används ofta bör vara 
lättillgängligt.   

Städa - Städa regelbundet. Med en tydlig plan på hur städningen ska utföras med 
ansvarsfördelning och kontroller av utfört arbete.   

Standardisera - Även 5S genomsyras av ett standardiserat arbetssätt. Skapa dagliga 
rutinerna genom att använd att-göra-listor för daglig vård av maskiner och lokaler. Med 
fördel så görs dessa så visuella som möjligt för att underlätta förståelsen kring arbetet.  

Skapa en vana, ständigt förbättra - Självförklarande men för att arbeta med Lean 
återfinns denna punkten genom hela organisationen. Att frekvent utvärdera, revidera 
och förbättra processerna är ovärderligt och kräver engagemang, tålamod och 
framförallt alla medarbetares deltagande (Liker, 2009).  

En annan viktig aspekt vid effektiv slöserihantering är god planering. Ett verktyg till 
detta som visat sig vara effektiv när det handlar om komplexa arbetsplatser är The Last 
Planner System. Där man även visat förbättringar i arbetet mot en säkrare arbetsmiljö 
(Toolanen, 2009).  

I symbios med filosofin bygger detta planeringsverktyget på en ökad transparens och 
samverkan mellan alla inblandade i projektet, för att planeringen ska bli så trovärdig 
som möjligt. Där samverkan framförallt syftar till att sammanföra representanter från 
exempelvis projektering till ansvarig montör. Detta för att öka arbetsberedningarnas 
kvalité och de inblandades ansvarstagande (Toolanen, 2009).  

Ballards (2000) tanke var att sammankoppla dessa processer stegvis, att det som bör 
göras till vad som kan göras. Från dessa sammanfattas arbetsmomenten som är färdiga 
att genomföras till att veckoplanering kan uppföras. I sista steget följer en arbetsledare 
upp arbetet i en cykel kontrollerar att inget faller efter, men om det skulle göra det, 
utvecklas det en plan för hur detta kan undvikas i framtiden (Eriksson, 2010). Figur 6 
åskådliggör processen.  
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Figur 6. Last Planner System, (Lennartsson, 2018)  

Några viktiga aspekter som tas i beaktning för en framgångsrik planering med detta 
koncept är bland annat kvalitetskontrollen som erfordras där det är viktigt att kontrollera 
att godkända underlag, beskrivningar samt att rätt material och kompetens finns för att 
utföra momenten. Detta i kombination med att mätning av progressionen görs 
kontinuerligt i takt med projektets gång där kunskapsåterföringen och lärandet av 
tidigare försök är essentiellt i arbetet mot en verksamhet med minskat slöseri (Toolanen, 
2009). 

3.5 Erfarenhetsåterföring 
Erfarenhetsåterföring är ett sammansatt begrepp av orden erfarenhet och återföring. Där 
erfarenhet innebär att en person måste, vid upprepad tillämpning, bygga upp sin 
kunskap eller färdighet och återföring definieras som att ”föra tillbaka signaler från ett 
system och låta informationen i sin tur påverka systemet”(Nationalencyklopedin). 

Byggentreprenörer arbetar i projekt där arbetsplatsen varierar samt att det är många 
involverade individer, vilket gör branschen komplex. Kunskap och erfarenhet har en 
tendens att stanna i det aktuella projektet vilket enligt Persson (2006) kan bero på 
följande:  

• Många involverade individer vilket gör det svårt att dela erfarenhet via 
personlig interaktion. 

• Projekten är ekonomiskt skilda, något som gör sammanföring mellan 
projekten svårare med tillhörande produktion och administrativa rutiner. 

• Personalens kunskaper inte överförs till själva organisationen vilket 
leder till att personalen tar med sig den när de försvinner ur företaget.   

Där Persson (2006) poängterar vikten av att tillgodose organisationen denna kunskap, 
vilket uppnås genom att personalen delar sina erfarenheter mellan varandra via 
integrering och utvärdering. 

För att en organisation ska lyckas med sin erfarenhetsåterföring måste det finnas rutiner. 
Vanliga sådana brukar vara erfarenhetsåterföringsmöten och avvikelserapporter. Men 
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för att informationen, som tillgodoses från rutinerna, ska vara till nytta för 
organisationen måste den vara tillgänglig och enkel att kunna söka upp för 
medarbetaren där en tydlig koppling till hur informationen ska användas också behövs. 
Något som ofta förbises av företagen. Vidare måste företaget arbeta fram en strategi 
som är tydlig för medarbetaren där hanteringen av erfarenhet är systematiserad samt att 
en ansvarig individ utses. Lagring av obrukad information är vanligt och en konsekvens 
av att varken en tydlig strategi eller ett system har utarbetats för att kunna nyttja 
erfarenheten och kunskapen som finns i organisationen (Meiling, Lundkvist, 
Magnusson, 2011). 

Att informationen måste göras tillgänglig för involverad personal är något som Persson 
(2013) understryker och menar på att erfarenhetsåterföring kan uppnås med 
webbaserade databaser men att syftet förloras om inte denna tillgänglighet bejakas. 

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Teorierna som valts ut är främst en kombination av olika delar i filosofin om Lean. 
Inledningsvis så redogörs för vad filosofin står för samt lite historisk bakgrund. Detta 
är väsentligt för att ge läsaren en förståelse om ämnet samt att kapitlet får en naturlig 
disposition med Lean Production som inledningsavsnitt där även viktiga och relevanta 
begrepp redogörs så som 4P och TPS där vikt läggs på att det är människan som står i 
centrum där erfarenhetsåterföring och kommunikation är återkommande inslag genom 
hela det teoretiska ramverket. 

Avsnittet Lean Construction behandlar i sin tur översättningen från det massindustri-
anpassade Lean Production till byggbranschen. Syftet är att det nya konceptet ska kunna 
appliceras på projektbaserade organisationer men behålla grundfilosofin om att 
behandla processen från råmaterial till färdig produkt som ett flöde där målet är att 
skapa det värde som kunden efterfrågar med så korta ledtider som möjligt. 

För att en definition av vad som är slöseri ska kunna göras krävs en teoretisk lins att 
motivera kategoriseringen. Därför är avsnittet Muda välmotiverat då rapporten 
behandlar just slöseriminimering. Avsnittet delas in i två mindre avsnitt där 3.4.1 
behandlar rapportens motivering och kategorisering av de sju slöserierna med 
tillhörande beskrivning som används för att tolka insamlad empiri från intervjuerna. 
Detta följs av ett delavsnitt som redogör för viktiga koncept och metoder inom Lean 
som har visat sig effektiva vid arbetet mot en byggarbetsplats med minskat slöseri. 

Det teoretiska ramverket redogör också ett eget avsnitt om erfarenhetsåterföring som är 
väldigt viktig del i arbetet mot ständig förbättring där det ständiga lärandet från tidigare 
försök måste förespråkas och bejakas i organisationen. Således har teorierna en stark 
sammankoppling till varandra och rapportens mål uppnås genom att identifiera och 
kategorisera slöseri från insamlad empiri för att sedan visa på förbättringsförslag. Dessa 
förbättringar grundar sig i litteraturstudien som utgör det teoretiska ramverket och är 
därför välmotiverat och relevant för rapporten. Figur 7 nedan illustrerar sambandet 
mellan avsnitten. 
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Figur 7. Kartläggning av teorier i ramverket.
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4 Empiri 
Detta kapitel är resultatet av förberedelserna från tidigare kapitel. Med hjälp av 
litteraturstudien som formade rapportens teoretiska ramverk kunde intervjuformuläret 
utarbetas för att pricka rätt i vad som efterfrågades under intervjuerna. 

Här behandlas den data som samlats in från genomförda intervjuer. Kapitlets struktur 
utgår från de tre mest omnämnda problemområdena och då författarna inte har 
presenterat slöserikategorierna för intervjupersonerna så har deras svar från de öppna 
frågorna tolkats och kategoriserats utefter det teoretiska avsnittet 3.4 Muda. Det 
behandlas även två avsnitt om orsakerna till varför problemområdena uppstår.  

4.1 Fallbeskrivning 
Undersökningen består av en fallstudie med NCC Building Sweden. NCC som koncern 
har sedan tio år tillbaka arbetat aktivt med implementering av Lean Construction med 
en diskret infallsvinkel. Därför är det attraktivt att undersöka hur arbetet mot 
slöserieliminering ter sig. 
 
NCC AB är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med 
en omsättning på närmare 57 miljarder SEK och är runt 16 500 medarbetare. NCC 
Building Sweden är en falang i organisationen och är verksamma över hela Sverige. De 
bygger framförallt bostäder och kontor men också offentliga lokaler som till exempel 
skolor och sjukhus. 

4.2 Intervjuer 
Här redogörs relevant data insamlade från intervjuerna. Tabell 2 visar information kring 
intervjupersonerna. 

Tabell 2. Översikt över de deltagande intervjupersonerna. 

Intervjuperson (IP) Yrkesbefattning Erfarenhet Antal år på större 
byggentreprenad 

IP1 Snickare, lagbas, 
arbetsledare 

15 - 20 år 7 år 

IP2 Snickare 11 år 4 veckor 

IP3 Snickare 1 år Hela tiden 

IP4 Snickare, 
skyddsombud 

32 år 5 år 

IP5 Snickare, lagbas, 
arbetsledare 

14 år Hela tiden 

IP6 Snickare, 
skyddsombud 

44 år Hela tiden 

IP7 Snickare 38 år Hela tiden 
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IP8 Betongare/snickare 36 år Hela tiden 

IP9 Snickare 7 år 4 år 

4.2.1 Omarbete 
Omarbete är något som återkom frekvent i intervjuerna. Då denna kategorin är väldigt 
uppenbar till sin natur och bidrar till onödig fysisk ansträngning pekades den snabbt ut 
som ett irritationsmoment. 

Produktionen anses vara viktig i det avseendet att även om det kan vara oklarheter kring 
en handling, så ska det produceras. Ofta uppstår problemen senare, det visar sig då att 
momentet har behövts göras om för att den inte blev rätt första gången. Intervjuperson 
2 refererar till en vägg som uppfördes i all hast, för att senare flyttas 20 centimeter. 
Denna fadäs bidrar då till onödig irritation samt onödig tid och extra arbete. 

Vilket bekräftas vidare av intervjuperson 5, det chansas ofta när man bygger. Det tros 
vara på ett visst sätt, då fortsätter man bygga på det sättet. Stämmer det inte får man gå 
tillbaka och göra om momentet. Återigen kopplas tid och pengar in i argumentet. För 
att undvika dessa företeelser sysselsätter medarbetarna sig med andra aktiviteter, men i 
vissa fall är det ett moment som måste färdigställas innan man kan gå vidare. 
Anledningen till att arbetsgången ser ut på det viset anses vara för att man helt enkelt 
måste göra någonting, för att tidsfristen inte tillåter annat. 

Intervjupersonerna hänvisar ofta till kedjereaktionen på arbetsplatsen, att alla moment 
är beroende av varandra är något som motiverar dem att ständigt påbörja moment som 
saknar fullt underlag eller som senare kommer att ändras från sin ursprungliga 
utformning. På den sonderande frågan om varför problemet uppstår så ger en 
intervjuperson ett tydligt återkommande exempel för att tydliggöra situationen:  

IP6 – ”Det hinns inte med, det händer jämt att vi tvingas börja invändigt innan vi ens 
fått taket tätt, det finns inte tid helt enkelt. Så istället så får vi göra om massa invändigt 
för att det blir fuktskadat, så är det överallt.” 

4.2.2 Väntan 
Onekligen var slöserikategori, väntan en av de mest nämnda. Anledningar till väntan är 
att arbetsmoment kan utföras i olika ordning vilket kan göra att arbetet för en annan kan 
skjutas upp eller försvåras på grund av samordningen kring projektet. 

Ytterligare bemärkelser har lagts på yttre omständigheter kring leveranser. Under 
leverans av betong, från betongstationen, strulas det ofta. Medarbetare som är redo till 
att utföra en gjutning får stå och vänta på roterbilen. Ofta förekommande enligt 
intervjupersonen 8. Följden av denna händelse resulterar då i att de får utföra gjutningen 
under kvällstid om den behövs efterarbetas. Det fördröjer processen markant, och 
påverkar i sin tur arbetet som kommer efter gjutning. 

Den åttonde intervjupersonen påpekar även att det har uppstått många situationer i 
början av produktionsskedet att produktionsstart har fördröjts på grund av till exempel 
ofärdiga handlingar. Även bekymmer med bygglov har gjort att produktionen stått 
still i flera veckor utan något besked. När väl projektet startar så ligger producenterna 
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veckor efter den ursprungliga tidplanen och åtgärder krävs för att jobba in tiden redan 
innan projektet ens har startat.  
 
Att just väntan tas upp som en av de mest frekventa slöserierna påpekas återigen av 
intervjuperson nummer åtta, med att vid en gjutning så är det vanligt att uppgifterna är 
felaktiga på grund av att det ofta är granskningshandlingar de har att gå efter. Arbetet 
måste då stoppas för att snabbt komma på en lösning på plats då istället, i och med att 
gjutning av grund är ett kritiskt moment. 

4.2.3 Rörelse 
Vad som också avslöjades som ett genomgående mönster i intervjuerna var att mycket 
tid går till att springa mellan olika moment. På frågan om vad som kan gå fel under en 
arbetsdag så nämns ofta de ständiga avbrotten i arbetet, orsaken varierar till avbrotten 
men det resulterar i många onödiga timmar där snickaren på eget initiativ får söka upp 
en ny arbetsuppgift eller leta efter utrusning/material.  

Intervjuperson 5 svarar att det i regel alltid finns något annat att gå till istället men att 
det blir avbrott i det planerade momentet. I detta avbrott kan man tappa ett par - tre 
timmar outnyttjad arbetstid. Något som inte uppmärksammats av intervjupersonerna 
var att det faktiskt kunde ses som slöseri och antogs vara en del av arbetet, att hoppa 
runt mellan aktiviteter under en arbetsdag. I och med att saker händer hela tiden, från 
att en specialskruv tar slut som tar tid att beställa till arbetsplatsen till att större 
leveranser strular som gör att yrkesarbetare får hitta på en paniklösning i vad som kan 
utföras i stället för den tänkta aktiviteten.  

Även lyftes det att det inte bara är materialet som kan ta slut eller leveranser strular. 
Här spelar dessutom den mänskliga faktorn en roll, människor blir sjuka och dessa 
händelser kan inte förhindras i ett kortare perspektiv. Lösningarna för det är att 
arbetsledare får omdisponera om arbetskraften till vad som är lämpligt för dagen. Detta 
innebär att slöserikategorin med största sannolikhet drabbas med direkt verkan.  

Men det kunde varit sämre, på de större arbetsplatserna så samarbetar 
byggnadsentreprenören med ett verktygsföretag som, i vissa fall, öppnar en filial på 
området där hantverkare snabbt kan införskaffa sig de verktyg som de behöver. Enligt 
snickarna själva så är även ordningen på arbetsplatsen klart bättre än vad den varit 
tidigare, oftast så ligger material så som skruv och liknande på en organiserad plats och 
de behöver inte springa runt och leta i samma utsträckning som de upplevt tidigare. 

4.2.4 Ritningar, tidplan och sena leveranser 
Vid varje omnämnande av problem i intervjuerna så kopplade personerna orsaken till 
ritningar och tidplan, eller snarare bristen på dessa. Ett område som intervjupersonerna 
med arbetsledarerfarenhet, IP1 och IP5, anser har blivit bättre. Vad de också enigt 
menar är att det finns stor förbättringspotential då det är allt för vanligt att bygga på 
ofärdiga handlingar och pressade tidplaner.  

IP5 – ”Oftast så bygger vi ju på granskningshandlingar. Och det är det största bekymret 
i branschen, vi bygger oftast fortare än vad de hinner rita det. I regel så startas bygget 
alldeles för tidigt.”  

Att bygga på ofärdiga handlingar är som sagt väldigt vanligt och ett problem i branschen 
som i intervjuerna kopplas till att många onödiga timmar läggs på omarbete. Då 
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tidplanen oftast är väldigt pressad så stressas snickarna ibland till att chansa sig fram 
och hitta på egna lösningar. Fler av personerna uttrycker också ett missnöje när det 
kommer till större projekt och dess tidplan. Här uppstår samma typ av problematik där 
vissa av momenten är beroende av att de föregående är färdiga och halkar man då efter 
tidsplanen så fyller man på med mer folk istället. Det resulterar ofta i att snickarna och 
andra yrkesgrupper springer på varandra och blir stillastående i väntan på att få utföra 
sitt moment.  

Intervjuperson 4 menar på att deras arbete påverkar utan tvekan senare discipliner, de 
måste göra färdigt för att rörmokaren ska in och börja sitt arbete sedermera kommer 
målaren och stampar med fötterna. Allt blir till en kedjereaktion och blir därför försenat. 
Det slutar senare med att alla står på varandra för att utföra deras arbete. 

I princip enhällighet var rådande bland alla intervjupersoner när frågan om vad som kan 
gå fel under en arbetsdag togs upp. Sena leveranser till arbetsplatsen och planering inför 
ett arbetsmoment fallerar och resulterar i att leveranser uteblir. Även att material saknas 
i en order eller har blivit restade, uppkom ofta. 

4.2.5 Erfarenhetsåterföring 
I sektorn har otaliga utredningar gjort kring erfarenhetsåterföring, dessvärre så verkar 
arbetet med detta varit svårt att utveckla. 

Dialogen mellan snickarna på samma arbetsplats verkar dock vara bra, man upplever 
ingen stolthet i att inte fråga sina kollegor om råd och av de yngre som intervjuats så 
råder ingen rädsla för att verka okunnig. Även mellan disciplinerna så råder kamratskap 
och problem som uppstår diskuteras och försöker lösas efter bästa förmåga.  

Problematiken ligger istället i erfarenhetsåterföringen mellan projekten. Den enda 
metoden som används för att överföra information från tidigare projekt till nya är via 
muntliga konversationer. Därför faller användbar kunskap mellan stolarna och som 
resultat så läggs tid på att komma upp med lösningar till problem som redan blivit lösta 
i andra projekt. 

För de större momenten så används arbetsberedningar för att man gemensamt ska kunna 
förutse vilken typ av problem som kan uppstå, vilka verktyg som ska användas samt 
hur mycket material som kommer att behövas. Både snickare och arbetsledare är väldigt 
positiva till dessa och anser dem som viktiga. Här finns en stor förbättringspotential för 
erfarenhetsåterföringen och i samband med intervjuerna så bekräftade några av 
intervjupersonerna att en smidig databas där återföringen kan medlas saknas. 

IP5 – ”Vi har efterfrågat någon form av portal där man kan söka upp 
arbetsberedningar för olika moment och där man fyller i efterhand vad som gick bra 
och dåligt så man kan gå in och kolla sånt.” 
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4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
En kort fallbeskrivning har visat om NCC AB och deras verksamhet, omsättning och 
medarbetare sysselsatta. 

Empirin är insamlad från totalt nio intervjuer som gjorts i samarbete med NCC Building 
Sweden där två av dessa hade arbetsledarerfarenhet. Intervjufrågorna var riktade mot 
ineffektivitet på arbetsplatsen men ställdes på ett sätt som inte skulle förvirra 
intervjupersonen med svåra teoretiska begrepp. 

Vad som innebär mest frekvent kan vara en tolkningsfråga och rapportens empiri har 
analyserats utefter två parametrar. Frågorna är ställda med avsikt att tillgodose 
författarna med svar på vad som är just de mest återkommande typerna av slöseri och 
gav ett svar i sig. Sedan togs även i beaktning hur många gånger dessa slöserierna 
återfanns i de olika intervjuerna för att försöka komma så nära verkligheten som 
möjligt. 

Empirin redogör för intervjupersonernas erfarenheter kring slöseri på en arbetsplats. 
Empirin har kategoriserats efter de mest återkommande Mudakategorierna som var 
omarbete, väntan och rörelse. Även orsaker till varför de uppstår beskrivs under de två 
sista rubrikerna, 4.2.4 – 4.2.5. 
 
En sammanställning av vilka slöserikategorier som nämndes i respektive intervjuer 
redogörs i Tabell 3 nedan. 
 

Tabell 3. Nämnda slöserikategorier under intervjuerna. 
Intervju
person 

Omarbete Väntan Rörel
se 

Transpor
t 

Överarbete Lage
r 

Över-
produkti
on 

         

IP1 x x      

IP2 x x x     

IP3 x  x x    

IP4 x x x   x  

IP5 x  x     

IP6 x x      

IP7 x       

IP8  x x     

IP9 x x x     
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5 Analys och resultat 
I det här kapitlet redogörs en analys av den insamlade empirin och analyseras med det 
framtagna teoretiska ramverket.  

5.1 Analys 
Slöseri bidrar till stora kostnader för dagens byggnadsentreprenörer där Josephson & 
Saukkoriipi (2009) menar att dessa kostnader står för nästan en tredjedel. Detta är ett 
problemområde som måste reduceras och för att kunna göra detta så måste en 
identifiering av vilka icke-värdeskapande aktiviteter som uppstår i företaget. Genom 
intervjuerna fick intervjupersonerna öppet svara på vad de anser är de vanligaste 
typerna av slöseri i produktionen, detta gjordes helt utan stöd av teoretiska begrepp så 
som författarnas kategorisering av slöseri. Resultatet av empirin visade på att tre typer 
av slöseri återkom betydligt mer frekvent, om inte nästan uteslutande genom 
intervjuerna. Dessa var väntan, rörelse och omarbete.  

Josephson & Saukkoriipi (2009) menar vidare att härledning till resursanvändning i 
form av materialsvinn, maskiner som inte används och väntan kan göras då dessa står 
för 10% av det totala slöseriet. Då rapporten främst analyserar tidsaspekten av slöseri 
så är materialsvinn och stillastående maskiner inte lika relevant då dessa snarare bidrar 
till onödiga, rena kostnader. Kategorin väntan är dock intressantare och något som även 
Sarhan, Xia, Fawzia & Karim (2017) anser vara ett primärt problem på arbetsplatsen. 
Vad vår empiri visar så framstår kategorin omarbete som ett mer återkommande 
bekymmer i produktionen där yrkesarbetare tillsammans med arbetsledare uttrycker 
missnöje i att lägga onödig tid på moment som kunde gjorts rätt från början med ett 
fullständigt underlag att bygga efter.  

Leanmanufactorytools (2016b) menar istället att överproduktion är den primära typen 
av slöseri eftersom den skapar mer slöseri i de andra kategorierna och att eliminering 
av den kategorin är av högsta prioritet. För industriverksamhet så är detta ett rimligt 
argument då överproduktion leder till lagerhållning, döljer ineffektivitet och amplifierar 
till exempelvis transporter och rörelse.  Något som inte heller stöds av den insamlade 
empirin där överproduktion inte nämnts i någon utav intervjuerna. Anledningen till 
detta anser författarna beror på är skillnaden i verksamheterna. Något som istället stöds 
av Aziz & Hafez (2013) som menar att en projektbaserad byggnadsentreprenör skiljer 
sig markant mot hur en industriverksamhet arbetar vilket medför en omdefiniering av 
vilka kategorier som är mest betydande och hur de ska tolkas. 

En betydande skillnad i dessa organisationsformer är projekteringsfasen där den 
klassiska industrin designar produkten för att sedan producera den i kvantitet till 
kunder, till skillnad från en byggnadsentreprenör som oftast har en design för varje 
produkt (Koskela, Bølviken & Rooke, 2013). 

Vad författarna kunde se var framförallt problem såsom att yrkesarbetare ofta får arbeta 
efter granskningshandlingar för att bygghandlingar inte är framställda ännu. Vid 
eventuella komplikationer vid byggstart över ett bygglov som inte gått blivit godkänt 
än, och betongarbetare är redo med att börja arbeta så blir produktionen stillastående 
och genererar ett slöseri i väntan.  
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En ständigt återkommande orsak, enligt yrkesarbetarna, var även tidplanen. Att med 
dagens tuffa klimat med att vinna anbud, så komprimeras ofta tidplanerna för att locka 
med korta byggnationstider av entreprenörerna. Det finns ofta inte tid till att göra fel, 
blir det fel som gör att produktionen hamnar efter tidplan, blir ofta åtgärderna att man 
plockar in extra med personal för att arbeta ikapp. Denna åtgärd har enligt författarna 
tolkats som kontraproduktivt, därför att fler yrkesarbetare på samma arbetsplats inte är 
ekvivalent med effektivare arbete. Det är snarare så att slöseriet ökar då yrkesarbetarna 
ofta tvingas infinna sig på samma plats för att utföra olika arbetsmoment.  

Den röda tråden genom alla intervjuerna är att orsaken till det slöseri som uppstår på 
arbetsplatsen knyts till projekteringsfasen. Som empirin visade så återkom just 
bristande underlag i form av ofullständiga ritningar och tidplaner/planering som 
huvudorsaker till problemen. Då kedjereaktionen blir så påtaglig redan från 
projekteringsfasen där, i detta fallet, felaktiga ritningar i kombination med snäva 
tidsplaner tvingar yrkesarbetarna till att springa mellan moment, stå och vänta på 
leveranser eller rent av behöva göra om moment för de behövt gissa sig fram för att inte 
hamna efter schemat så behövs ett större fokus läggas på just den fasen.  

Förslag på förebyggandet åtgärder kan med enkelhet ges för varje enskild kategori av 
slöseri då till exempel väntan och rörelse på grund av sena leveranser kan förebyggas 
med noggrannare utformade leveransplaner med Just In Time som grund. Då omarbete, 
enligt intervjupersonerna, främst berodde på bristande underlag och tidspress så kan 
större fokus läggas på kvalitetskontroller och leveranser av underlagen samt även en 
bättre utformad tidplan där entreprenören argumenterar för sina arbetare i produktionen 
när beställaren åberopar sena ändringar. Ordning på arbetsplatsen är också en 
slöseriminimerande åtgärd där 5S är relevant i det hänseendet (Bicheno, 2004). 

Men att arbeta med Lean och förebygga slöseri är större än sina verktyg och metoder. 
För att en verksamhet ska kunna ta kontroll över sina processer måste alla medarbetarna 
i organisationen aktivt delta i detta arbetet och samarbeta över roller och discipliner 
(Hamon & Jarebrant, 2007). Vid intervjuerna så klargjordes att samtliga deltagare inte 
hade någon kunskap vad det gäller Lean och dess koncept, en medveten taktik från 
NCC:s sida då implementeringen görs diskret med motivering att det kan mötas av 
motstånd från medarbetarna. Företaget pekar på att organisatoriska förändringar så som 
att införa nya arbetssätt och begrepp kan leda till motsatt effekt och istället fungera 
kontraproduktivt. Något som författarna förstår men argumenterar ändå för att detta 
tankesätt inte helt kan appliceras för att erhålla ett effektivt Lean-arbete, enligt Hamon 
& Jarebrant (2007) så måste det finnas en tydlig bild av vad som är icke-värdeskapande 
aktiviteter för att de ska kunna identifieras. Vidare menar Liker & Meier (2006) att det 
är personerna i processen som är bäst lämpade för detta arbetet, om då inte kunskapen 
hos arbetarna i produktionen finns så blir detta en svår uppgift att behandla.   

Ponera att medvetenheten kring vad som anses som slöseri är konstaterad, 
återkommande moment har identifierats och måste åtgärdas. Här ser författarna en vital 
brist i företagets arbete mot eliminering av slöseri, nämligen erfarenhetsåterföringen.  

I arbetet med Lean måste, som tidigare nämnt, organisationen genomsyras av filosofin. 
Fokus måste ligga på människan och tillhörande kommunikation samt samarbete i 
arbetet mot att ständigt förbättra processerna för att, i sin tur, kunna sträva mot 
perfektion (Liker, 2009). Det är då ganska självklart att någon form av mätning och 
utvärdering måste ske för att kunna återkoppla vad i processen som kan förbättras.   
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NCC Building Sweden som entreprenör har en markant fördel i sin storlek när det 
kommer till erfarenhetsåterföringen. De har en gedigen mängd av projekt inom sin 
organisation att hämta data ur och har, i varierad utsträckning, använt sig av The last 
planner system de senaste tio åren vid planering av större projekt. Då detta 
planeringsverktyg är ett Lean-verktyg som tagits fram för att effektivisera 
byggbranschen och som till stor del bygger på samarbete mellan disciplinerna där 
erfarenhetsåterföringen är en väldigt vital del (Toolanen, 2009). Så blir det extra tydligt 
att även stora organisationer måste applicera hela konceptet för att kunna eftersträva 
effektiviteten som saknas. Enligt den insamlade empirin så återfinns ingen sådan 
återkoppling överhuvudtaget utan all erfarenhet från tidigare projekt sker via muntlig 
överföring och minne.  

I och med det kapitalet med erfarenhet som NCC Building Sweden har i form av tidigare 
projekt och medarbetare så föreslås en användarvänlig, digital plattform för just 
erfarenhetsåterföringen. Ett konkret exempel skulle kunna vara en databas som är 
knuten till företagets digitala planeringsverktyg där till exempel tidigare använda 
arbetsberedningar kan delas mellan alla anställda som är involverade i projekten. En 
viktig funktion som inkluderas i detta förslaget är tillhörande utvärderingsalternativ för 
personerna som arbetat med beredningen i fråga. 

Enligt Persson (2013) är olika typer av webbaserad databaser ett bra alternativ för att 
lagra erfarenhet och kunskap, dock understryks vikten av att denna information måste 
göras tillgänglig för involverade personer. Något som också framkom i empirin där just 
en sådan databas togs upp som förbättringsförslag. En annan viktig aspekt vid lagring 
av information som måste beaktas är att en tydlig strategi utarbetas för hur kunskapen 
aktivt ska kunna nyttjas (Meiling, Lundkvist, Magnusson, 2011). 

Att arbeta aktivt med till exempel lättillgänglig medling av information mellan olika 
projekt, ökar chanserna till att kunna lära sig av vilka riskmoment som kan undvikas 
samtidigt som de positiva lösningarna kan uppmuntras (Toolanen, 2009). Något som 
hade höjt Lean-arbetet på flera plan då det främjar samarbetet mellan disciplinerna och 
involverar dessa till att tillföra kunskap och känsla av ansvar i det gemensamma arbetet 
mot slöseriminimeringen. Även idén om 5S och då framförallt skapa vana, ständigt 
förbättra som förespråkar frekventa utvärderingar och revideringar kommer till större 
användning då de systematiska utvärderingarna faktiskt kan lagras, och där alla 
behöriga kan på ett transparent sätt ta del av informationen mellan projekten och 
tillsammans arbeta fram standardiserade arbetsmoment för ständig förfining. Ett arbete 
som, tidigare nämnt, kräver stort engagemang, tålamod och deltagande från 
medarbetarna (Liker, 2009). 

5.2 Frågeställning 1 
Vilka är de mest frekventa slöserierna på arbetsplatsen, kopplat till Muda?  

Primärt är det relevant att ha bra kännedom om Mudas kategorier för att kunna härleda 
dessa och applicera det i kontext. Vidare är det även relevant att förstå byggbranschen 
i sin komplexitet, då det är svårt att bara ta ett problem och kategorisera det utan vidare 
reflektion. Det krävs kunskap om teorin Muda för att belysa dessa. Med stöd från teorin 
kategoriserades insamlad empiri från intervjuerna och gav en tydlig bild av vilka typer 
slöseri som återfinns mest frekvent hos NCC Building Sweden. Dessa var väntan, 
omarbete och rörelse. 
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5.3 Frågeställning 2 
Hur kan man öka effektiviteten i svensk bostadsproduktion genom att minska slöseri?  

För att kunna besvara denna fråga behövs förståelse genom hela processen kring hur en 
byggverksamhet fungerar, dessutom ha god förståelse över vad teorierna framhäver 
relevant i strävan efter högre effektivitet. I arbetsgången kan man se det som att det 
krävs kunskap om problemet för att kunna applicera verktyg på dessa. En klar bild av 
vad som är slöseri behöver alltså förmedlas till medarbetarna. För att rikta in sig på just 
verktygen så kan man fördelaktigt isolera varje moment och analysera varför problem 
uppstår. Ser man detta kan man skapa sig en bild av vad som pågår, sedan tillämpa ett 
verktyg för att aktivt arbeta bort slöseriet. 

Det var uppenbart att orsaker till slöseri kunde härledas till ritningar, tidplan och sena 
leveranser. I dessa finns det genomarbetade verktyg som bland annat The Last Planner 
System (LPS). Som visar på ett projekts helhet och hur de stora milstolparna uppnås 
men också en uppdatering i hur enstaka moments aktiviteter uppnås.  

Detta arbete med LPS upplevs dock inte leva upp till sin fulla potential om inte 
erfarenheterna kring fullbordade aktiviteter lagras systematiskt och dessutom följs upp 
när liknande moment blir aktuellt i framtiden. Därför är arbetet med 
erfarenhetsåterföring väsentligt i jakten på ständiga förbättringar där större 
entreprenörer har en stor fördel i att kunna nyttja kunskap från tidigare projekt. I syfte 
att tillgodose företaget en starkare erfarenhetsåterföring mellan projekten så föreslås en 
digital databas som med krav på att vara lättillgänglig och tydlig för medarbetaren där 
till exempel tidigare arbetsberedningar kan lagras och utvärderas. 

5.4 Koppling till målet 
Målet med rapporten har varit att, utefter Lean-filosofins teori om slöseri, definiera 
problemet med övertrasserande av arbetstimmar i produktionsfasen av ett 
bostadsprojekt. Därefter komma med förbättringsförslag i fortsatt arbete inom 
produktion hos storskaliga byggentreprenörer. 

Med hjälp av Lean-filosofins teori om slöseri så erhölls tre mer återkommande typer av 
slöseri som är en direkt orsak till övertrasserande av arbetstimmar i produktionen av 
flerbostadshusprojekt. Dessa var omarbete, väntan och rörelse där de primära orsakerna 
till deras uppkomst fastställdes till sena leveranser, bristande underlag i form av 
ritningar och tidsplan. Baserat på dessa orsaker så ges förbättringsåtgärder i resultatet 
för den andra frågeställningen som huvudsakligen genomsyras av bättre planering, ökad 
medvetenhet hos medarbetaren och behovet av erfarenhetsåterföring mellan projekten. 
Resultatet ger sammantaget en bild av att slöseri förekommer i produktionen samt att 
det finns förbättringar att göra. Något som belyser att det finns ett fortsatt behov av 
arbete mot en arbetsplats med minskat slöseri.



Diskussion och slutsatser 

29 

6 Diskussion och slutsatser 
Resultatdiskussion och slutsatser sammanfattas under detta kapitel där diskussioner 
kring metoder samt begränsningar sonderas. Kapitlet avslutas med förslag till vidare 
forskning kring ämnet. 

6.1 Resultatdiskussion 
Det erhållna resultatet från rapporten anses ha en relativt hög trovärdighet då den 
insamlade data från kapitel 4, empiri har kunnat tolkas och knytas till den 
sammanställda teorin. Då analysen har starkt stöd av det teoretiska ramverket så 
bedöms resultatet som överförbart till andra företag med liknande förutsättningar.  

Vidare kan författarnas förfarande kring intervjustrategin ifrågasättas, det anses som att 
empirin kunde blivit av högre validitet om mer erfarna intervjuare haft ställning i 
intervjuerna. Dessutom att intervjuarna kunde haft mer kunskap om teorierna inför 
detta. Ändock kan empirin anses trovärdig då svaren från intervjupersonerna inte 
kommer fabricerade utan deras erfarenhet kommer ifrån det de upplevt på arbetsplatsen. 

Undersökningsgruppen gav en oredigerad bild av hur dessa upplevde att en arbetsdag 
kunde se ut, med alla bekymmer kunde uppstå. Vilket var författarnas ambition från 
start. Att gruppen av intervjupersoner bestod av människor i produktionen, som har 
slöseriet vid sig hela tiden, skulle ge den mest trovärdiga bilden av fenomenet. En viss 
spridning av arbetsbefattningar har ändå möjliggjorts och ger högre validitet. 

Frågeställningarna anses relevanta och fullgjorde sitt syfte i att uppnå rapportens 
uppsatta mål. De bygger på varandra i en logisk ordning där den första gav svar på vilka 
slöseri som uppstod mest frekvent. Resultatet gav en bra fingervisning på vad 
frågeställning nummer två skulle fokuseras på i analysen. För att styrka trovärdigheten 
så hade en uppföljning där föreslagna åtgärder och konstruktiv kritik hade beaktats varit 
intressant. 

6.2 Metoddiskussion 
Valet av metod föll på att göra en grundlig litteraturstudie för att komma väl förberedda 
till intervjuerna i denna kvalitativa fallstudie. Vidare motiverades tiden som lagts på att 
utforma litteraturstudien med att på ett vetenskapligt vis kunna tolka empirin och knyta 
analysen av underlaget till faktisk teori.  

Slöseri på en arbetsplats är högst mätbart i kvantitet men kräver att väldigt många 
faktorer tas i beaktning. En alternativ utformning hade kunnat vara att utföra ett 
noggrant utformat experiment där studien hade varit av kvantitativ karaktär. Men för 
att tillgodose sig en större helhetsbild av hur problemområdet ser ut så är vald metod 
tillfredställande just för rapportens uppsatta mål och tillhörande frågeställningar.  

Vad som hade kunnat beaktas i metodutförandet skulle kunna vara att inkludera fler 
stora företag i insamlingen av empiri. Detta för att ytterligare styrka resultatet som 
överförbart till liknande företag i byggnadsbranschen. 

Något som författarna anser kunde utföras annorlunda var dock att den valda platsen 
kunde undersökts med större noggrannhet. Intervjupersonerna ansågs fastna något med 
tanken på det projektet de senast var på. Att förbise detta och tala ur ren erfarenhet var 
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svårare än förväntat. En testintervju i ett tidigt skede hade kunnat hjälpa författarna att 
inse detta faktum och på så sätt kunnat parera det i tid.  

6.3 Begränsningar 
Avgränsningarna syftade till stora företag och samtliga intervjuer hölls hos NCC 
Building Sweden i Jönköping. En annan begränsning som gjordes var att endast titta på 
slöseriet i produktionen. För arbetets omfattning så var det en rimlig avgränsning att 
göra men sett ur ett vetenskapligt perspektiv så anses det bli aningen begränsad del av 
företagets flöden för att få en helhetsbild av hur slöseriet ser ut. Att endast intervjuer 
hölls hos NCC Building Sweden ses inte som problematiskt då de ger en bra 
representativ bild av hur de stora företagen jobbar samt att empirin gick i linje med 
dokumenterad teori. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Rapportens mål var att undersöka huruvida arbetet med slöseri ter sig för större 
byggnadsentreprenörer i Sverige, med fokus på produktionen. Detta gjordes för att få 
en bild av hur arbetet med slöseriminimering går och för att kunna föreslå förbättringar 
och peka på brister med Lean Construction som teoretisk grund. Med omarbete, rörelse 
och väntan som mest frekvent återkommande kategorier så föreslogs några specifika 
förbättringsåtgärder. Men vad analysen antyder på är förändringar av större karaktär 
och omfattning. Nedan listas huvudpoängerna som gjordes i analysen för att angripa de 
rådande problemen:  

• Den teoretiska linsen 
Göra innebörden av Lean och Muda tydligare för alla anställda i organisationen, 
detta för att skapa medvetenhet och ge varje anställd möjlighet att upptäcka 
slöseri. 
 

• Fokus på projekteringsfasen 
Färdiga handlingar av god kvalité, det vill säga att endast bygga efter 
bygghandlingar och inte granskningshandlingar, för att undvika framförallt 
omarbete där även tillhörande kvalitetskontroller föreslås. 
Planeringsmedvetenheten kring tidsplan är också av stor vikt för att förebygga 
slöseri då snäva tidsplaner i kombination med icke-fullständiga underlag startar 
kedjan av slöseri redan i ett tidigt skede. 
 

• Erfarenhetsåterföring 
Summeringen av rapporten visar tydligt att arbetet med att dokumentera 
tillvägagångssätt för olika moment är viktigt. Detta för att i efterhand kunna 
utreda hur arbetet kan förbättras till nästa gång ett liknande moment ska 
genomföras. För att uppnå detta kan förslagsvis en gemensam databas 
införskaffas inom företaget, lättillgänglig för de anställda att söka genom. I 
arbetet med ständiga förbättringar krävs det att alltid ha transparens och 
utvärdera det egna arbetet för att hitta svagheter. Tittar man på The Last Planner 
System så innebär detta arbete att man återkopplar på en veckobasis inom det 
enskilda projektet för att utvärdera dess status och följa upp dess tillhörande 
tidplan. Men en viktig aspekt i tankesättet om erfarenhetsåterföring är att 
återkopplingen även sker mellan projekten. Här förutspås en stor potential då 
stora byggnadsentreprenörer har en gedigen mängd av projekt att hämta tidigare 
kunskap och erfarenhet ur.  
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6.5 Förslag till vidare forskning 
Det finns mycket att forska i när det kommer till just projekteringsfasen. Att behandla 
den fasen med föreslagna slöserikategorier så som “make do” och “diminished task” 
hade varit intressant då projektbaserade organisationer alltid har en projekteringsfas. 
författarna tror att det finns mycket att vinna i att titta närmare på dessa. Även en mer 
fokuserad studie på arbetet med The Last Planner System skulle vara intressant. 

Vidare till andra typer av projekt, då denna rapporten har fått avgränsa sig till 
flerbostadsprojekt. Det skulle kunna föreligga en möjlighet att andra typer av högrisk-
projekt så som till exempel sjukhus, behöver ha en liknande utredning då det oftast är 
av högre prioritet på sådana projekt. Och dessutom kräver en annan typ av dimension 
av planering och samordning. 
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 Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

INTERVJUSTRATEGI. 
 

1. Intervjuns uppstart 
• Introducera er själva. 
• Informera om rapportens syfte och mål. 
• Informera om hur intervjupersonens utlåtanden och personuppgifter kommer att 

hanteras. (enligt informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravets 
seder)  

• Informera om att intervjun spelas in. 

2. Intervju 
 
2.1 Allmänt: 

• Informantens erfarenhet inom byggbranschen 
• Kunskap inom Lean Construction 
• Roll inom företaget 

 

 2.2 Slöserier: 
• Vad är det som kan gå fel under en arbetsdag? (inledande) 
• Kan du ge något exempel? (sonderande) 

 
 

• Vilka typer av problem upplever du är ständigt återkommande? (inledande) 
• Vad tror du att det beror på? (sonderande) 

 

• Har ni några riktlinjer eller rutiner ni arbetar efter? 

2.3 Förebyggande: 
• Kan du komma på några förbättringar för att öka effektivitet inom företaget? 

 

3. Uppföljning 
• Vill du att vi skickar över det inspelade materialet? 

Informantens mailuppgifter: 
 

 
………………………………………… 
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Bilaga 2 
 
 

Intervju 1  
2019-03-08  
  
Robert: Första då, det är ju att vi introducerar oss själva och du vet ju vilka vi är nu, jag är 
Robert.  
  
Hampus: Hampus.  
  
Robert: Och sen, informera om rapportens syfte och mål. och tanken var det, våran tanke med 
rapporten, det är liksom såhär att Lean Construction och byggsektorn i allmänhet har ju 
stagnerat i effektivitet sedan 60-talet sedan de började mäta det här. Och vi vill egentligen gå 
in på mer, vad för slags slöseri, vad slöseriet kommer ifrån, enligt LC. Det finns ju dessa 
kategorier åtta stycken. Du kan väl förklara lite mer Hampus. Med just Muda där.  
  
Hampus: Muda är ju ett koncept i LC där du, filosofin vill att, vi kategoriserar de här typerna 
av vanliga slöseri på en arbetsplats för att kunna ta på sig de teoretiska glasögonen och titta på 
arbetsplatsen utefter dessa kategorier. Och målet med intervjuerna är ju att, vi pratar med 
snickare, vad deras erfarenhet är, vad de tycker är tidsslöseri på arbetsplatsen. Och sen när vi 
har samlat in det här materialet, så tolkar vi det utefter de här muderna då. Så intervjun i sig, 
man behöver inte ha erfarenhet som snickare om de här mudorna, utan ni ska bara förklara skit 
ni har sett på arbetsplatserna, som ni tycker är helt förkastligt. Det kan vara sena transporter.  
  
Robert: Eller allt som är fel helt enkelt. Sen skulle vi informera om, asså det här vi pratade om 
att informationen ska vara anonym, det som vi spelar in nu är bara för att vi ska kunna 
transkribera senare så att inget uteglöms. Och allt vi säger nu, kommer bara att hanteras till 
rapporten.  
  
Hampus: Det kommer inte användas någon annan stans än i rapporten.  
  
Robert: Nej, precis. Och det kommer inte kunna ledas till att det är du som har sagt dessa grejer. 
Så det är bara att tjata på. Sen som du såg på formuläret, så är det bara dessa frågor som kommer 
ställas. Så vi kan ju börja med: Vad har du för erfarenhet som snickare i NCC? Eller hur många 
år som snickare överlag?   
  
IP1: Det är väl ungefär 20 år som snickare, mellan 15 - 20 år.  
  
Robert: okej, Och som vi tog upp innan då, Kunskap inom LC?  
  
IP1: Aa, jag vet ju knappt vad LC är.  
  
Robert: Och din roll inom företaget?  
  
IP1: När jag jobbade som snickare som var jag lagbas eller arbetsledare, höll i byggena och så, 
styrde och ställde men var ändå snickare och snickrade när jag hade tid typ.  
  
Hampus: Vad är det som kan gå fel under en arbetsdag?  
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Robert: Asså nu är det ju bara att prata fritt, rent spontant, vad kan gå fel?  
  
IP1: nämen att leverans inte kommer, att leveranser inte är kompletta. Och sen att man stöter 
på problem som liksom, ska utredas eller så.  
  
Robert: Vadå för problem?  
  
IP1: Nä, men asså mycket är ju, att det är i projekteringen att allt kanske inte är projekterat 
färdigt, det tar ju en djävulsk tid typ när det inte, aa när man ska försöka lösa det själva. Sen 
ska man få lösningen godkänd och allt såntdär. Och uppfinna hjulet, varenda jäkla bygge, är 
det ju inom bygg. Asså det är ju helt sjukt ibland.  
  
Hampus: Asså att man inte tar med sig mer?  
  
IP1: Aa det borde ju varit mer så. Ett exempel ****sjukhus där då, det är ju inte första sjukhuset 
NCC bygger, men vi ska ju uppfinna hjulet varenda jävla gång där. Det borde man ju, jag menar 
det är ju så stort företag, man har ju byggt operationssalar innan och allting sånt så det borde ju 
inte vara ett problem att bygga en operationssal för NCC.  
  
Robert: okej, eftersom ni hade gjort typ samma i ****** där?  
  
IP1: aa och i stockholm, göteborg, aa hela sverige då. Men aa, det blir ju fel hos oss ändå, det 
har kostat sjuka pengar ju. Att de inte blir täta då.  
  
Robert: okej, så största problemet att själva bygget inte har blivit tätt ännu?  
  
IP1: Nä, men operationssalarna, de ska ju vara 0,2 l/s i trycktestet och de klarade ju inte det, så 
de har ju lagt hur mycket tid och pengar som helst på det för att få dem täta och rivit schakt och 
allting. Och det var ju för att det inte riktigt projekterat hur schakten skulle vara, i de här täta 
väggarna. Så det har ju kostat jättemycket pengar. Jag menar, det är ju bara detta bygget då. Sen 
när man ser till exempel bostadshus som vi har byggt mycket, NCC i jönköping, där är det ju 
som ett självspelande piano. Där vet alla ungefär hur man ska göra, man har ju löst alla 
problemen i första husen och sen har ju alla tagit med sig det. Så det går ju som fan. Som när 
det blir nya grejer som man inte stött på innan, men vi har ju byggt det i hela företaget.  
  
Hampus: Men de här bostadsprojekten, om du tänker när man får stå och vänta som mest, när 
skulle du säga att det var i så fall? När du känner att, nu står det still i onödan?  
  
IP1: Hm, i bostadsprojekten så är det nog, aa jag vet inte. Där rullar det rätt så bra. Det är ju 
liksom en våning, sen nästa våning är likadan. Det blir ju som ett industriarbete. Så efter första 
våningen så vet alla vad de ska göra. Så där är det rätt smort i dessa projekt.  
  
Robert: Men om man går in mer på detaljnivå, om du ska sätta upp en vägg till exempel. Just 
under själva arbetsmomentet så har du ju inte 100% effektivitet liksom, om man tänker vad som 
skulle kunna strula på ett sånt moment.  
  
IP1: Nä men det är ju att skruven tar slut, verktyg pajar eller maskin pajar då. Då ska du ha en 
ny direkt. Och ibland kan det ju bli så att du får hämta en på ramirent eller cramo och så tillbaka 
då. Så det är ju klart, det tar ju en liten stund.  
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Hampus: Men är det mycket ni får, du säger att projekterande inte är färdigt, att det blir mycket 
tidsslöseri på det.  
  
IP1: nej, men det kostar ju så sjukt mycket.  
  
Hampus: Är det för att ni får göra om det då?  
  
IP1:  Nej, men dels för att du får släppa det då. Sen ska ju nån hitta på en lösning för det, sen få 
det godkänt så att det är okej enligt alla. Det drar iväg långt i tid. Det finns ju en sån där, vad 
en projekteringsmiss kostar jag vet inte om ni har sett den, vi såg den i skolan typ men att det 
är väl en miss från projfasen blir ju faktor 1000 gånger så kostsam om den hittas i produktion.  
  
Robert: jaha, ska vi gå vidare till nästa fråga. Och det är ju så att egentligen överlappar alla 
frågorna men, Vad man upplever slöseri som är återkommande hela tiden, problem som 
återkommer?  
  
IP1: aa, det är väl projekteringsmissarna, att det inte löses på plats när det kommer. Och 
leveranser är ju också återkommande. Att det fattas saker, det är restade saker i leveranserna 
och sånt där. Då får man ju släppa det och gå tillbaka när man får det. Så den grejen som saknas 
blir ju rätt dyr i slutändan.  
  
Hampus: Och då blir det så att ni släpper det då, går till ett annat moment?  
  
IP1: Nej, men fattas det så, som exempel ***** nu då har har ju hand om kök nu då, så kan det 
ju vara att de missat en skena till en hylla, att de har skickat med för lite. Då får man ju släppa 
det och så gå vidare, och så får vi den nya skenan efter en månad. Jag menar bostadsprojekt det 
är ju ganska liten skala av det så det handlar inte om samma pengar om det skulle fattas nånting.  
  
Hampus: Om man tänker att det blir fel leveranser, att det saknas grejer och blir restat, vad tror 
du att det skulle kunna bero på?  
  
IP1: Jag vet inte, Dom som packar allt där är ju människor med. Det blir fel ibland.  
  
Robert: Sista frågan då: kan du komma på några förbättringar till ökad effektivitet inom NCC 
eller branschen i allmänhet?  
  
IP1: nä jag vet inte, Jag tycker det är dålig kvalle på snickarna (haha), kanske nog inte ska 
skriva det..  
  
Robert: haha, att det kan skilja sig mycket i kompetens?  
  
IP1: Det skiljer sig jävla mycket i kompetens och det märker man ju de som är duktiga, de löser 
sina små problem själva för att komma framåt. De som inte är så rutinerade, och osäkra då 
ringer de så får man komma o kolla och hitta på något sätt att lösa det. Och sen så gör dom det, 
och det tar ju en jävla tid duvet.  
  
Robert: Okej, Uppföljning då. Eftersom det är en exjobbsrapport då, eftersom du har medverkat 
här då. Skulle du vilja ta del av slutresultatet, så kan vi ta mailuppgifter sen. Så fixar vi en kopia 
sen till dig.  
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Robert: Jo juste, vi är ju ute efter det här, om man bara går runt på ett bygge så tänker man fan 
vad ineffektivt det här momentet känns, det vi gör nu.  
  
IP1: Asså, många moment är nog rätt ineffektiva inom bygg.  
  
Robert: asså, något som du har märkt i din erfarenhet, fasen vad mycket onödigt arbete jag gör 
nu.  
  
IP1: Det kan ju vara nånting att man bygger upp nåt och sen kommer man på nånting och sen 
får man riva det. Ändra det, eller nån som har glömt det här i väggen så får man göra om det 
helt enkelt.  
  
Hampus: även flytta material orimliga längder?  
  
IP1: hm, nä det är vi nog rätt bra på så, asså gips och reglar, att det kommer i rätt längder så 
man ska slippa kapa. Bygger vi lägenhetshus då på 2,50 i takhöjd så kommer gipsen på 2,48 m 
så är det två centimeter så skjuter du upp den i taket så är det två cm i botten så du inte ska 
behöva kapa och minska spillet. Reglar är ju också 2,48 meter för 2,50 det finns ju standarder 
att du inte ska behöva klippa och så. Så det är rätt bra så.  
  
Hampus: Okej, men då tror jag att vi har allt vi behöver, tack!  
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Intervju 2  
2019-03-12  
  
Hampus: Rapportens syfte är ju att, rapporten i sig är ju att vi vill ge ett underlag, för att större 
företag i sverige, hur deras arbete med Lean Construction ser ut. Och just titta på hur effektiva 
byggarbetsplatserna är. Det är inte, enligt Lean, inte personen i sig som ska jobba hårdare det 
ska inte vara effektivare i den bemärkelsen, snarare så tittar man på, vad händer mellan dessa 
omvandlingar som man kallar det, att man har en byggdel och gör något av den. Det är mer det 
här: hur levereras det? Står man mycket och väntar? Är det mycket fel? Byggs det om? Är det 
slarvigt gjort från början? Asså, såna grejer mer! Tidsparametrar som en snickare själv inte kan 
styra över. Det händer bara och det blir ett symptom på grund av något annat. Det är vad 
rapporten vill belysa  
  
IP2: jag har ju lite allt möjligt från tidigare byggen, kan jag prata om det?  
  
Hampus: Ja det är ju alla bostäder på större företag. Och vi har ju läst ganska mycket om det 
här, så kör bara på med all skit du har sett. Så får vi ju se om vi kan använda det. Så tänk inte 
för mycket på det, så kommer du på något så kör på bara.  
  
Robert: Inga restriktioner, bara mal på det du kan tänka på och så får vi ju hantera det senare.  
  
Hampus: och som sagt så är du ju helt anonym med. Så det är ju inget du behöver känna att du 
håller igen mot företaget och så! Det är ingen som vet vem du är.  
  
Robert: Yes, är det något du undrar över så är det bara att fråga så ska vi se om vi kan svara på 
det. Om just intervjuns upplägg, eller om vad vi är ute efter. Men jag tror vi redogjorde det 
ganska klart va?  
  
IP2: Det är inga konstigheter. Men det kanske kommer en fråga under tiden, så då är det bara 
att fråga?   
  
Robert: jaja, absolut! Det är bara att fråga på! Vi kan ju ta den första lite allmän fråga och det 
är ju: Hur många år erfarenhet inom byggbranschen har du?  
  
IP2: 11 år har jag jobbat som snickare  
  
Robert: okej, aa vi har ju frågat det innan då men: kunskap inom Lean Construction? Har du 
hört talas om det innan?  
  
IP2: nä, det har jag aldrig hört talats om innan.  
  
Robert: Okej, Och din roll inom företaget? Arbetsbefattning?  
  
IP2: aa, det är ju snickare, träarbetare då.  
Robert: Snickare, träarbetare. Yes.  
  
Hampus: Sen om du vill ha rapporten skickad till dig, om du vill resultat och så, så skriver vi 
bara upp din mail senare.  
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Robert: Eller om du bara vill ha transkriberingen, om det räcker det för dig. Vi skriver ju ner 
från röstfilerna, skriver ner till text då. Direktöversättning på papper då. Om du vill ha dem så 
kan vi skicka dem också. Så det är bara säga till sen så skickar vi bara mail sen!  
  
IP2: ajusste. Aa det låter bra!  
  
Robert: jaha, vi kan ju säga första frågan till dig där då, då undrar vi: Vad är det som kan gå fel 
under en arbetsdag, som gör att du inte kan göra det du är här för att göra?  
  
IP2: Främst är det väl att inte materialet kommer, här har det fungerat rätt bra så länge jag har 
varit här. Men det är väl ganska mycket småskruv som man ofta behöver som inte finns på plats 
då, då måste man ju gå till en arbetsledare och be han hämta. Så sånt där kan ju dra ut, då får 
man ju lämna det jobbet sålänge och gå vidare på något annat. Sånt där blir lite bökigt.  
  
Robert: så befogenheter till att fixa skruv själv, den har inte du? Det måste gå genom 
arbetsledaren?  
  
IP2: Jo, jag kan väl göra. Men helst ska man väl ha, så man måste hämta lite fler grejer. Det blir 
väl lite kostnad med att åka fram och tillbaka för ett paket skruv hela tiden.  

  
Robert: Yes, är det något mer du kan tänka på? Aa, något arbetsmoment som känns ineffektivt.  
  
IP2: eeh ja, det är väl att de andra yrkesgrupperna inte hänger med alltid också, när vi kör på 
då.  
  
Robert: UE då?  
  
IP2: Nä men, rörmokare, vent och så. Sen är det väl det att materialet inte kommer, det finns 
inte tillräckligt och sånt.  
  
Hampus: Men är det samordningen mellan rörmokare och snickare att man springer på 
varandra? Eller vad är det du tänker på då?  
  
IP2: aa, typ. Att de inte dyker upp och sånt. Det är ju ett stort bygge detta, man kan ju inte vara 
överallt ju. Så det är väl det isåfall!  
  
Robert: hur många kvadratmeter är bygget på? Vet du det ungefär?  
  
IP2: Nä, det vet jag inte riktigt faktiskt!  
  
Robert: Yes, aa, andra frågan tog jag ju där. Vad för slags arbetsmoment, och då var vi inne 
lite på, man har ju hört lite från tidigare exempel, vad ska man säga, att man tänker sig en vägg 
till exempel. Så är ju inte det 100% effektivitet liksom. Kan det vara andra grejer än att skruven 
tar slut?  
  
IP2: aa, asså. Ofta är det ju att det inte riktigt är förankrat då. Att ritningen inte riktigt är kollad, 
kunden och projektledaren inte riktigt diskuterat det. Vi bara kör på liksom, och sen har 
problemen uppkommit efter då. Då står man där med en byggd vägg som ska flyttas 20 cm. Det 
kan ju vara frustrerande och dra ut på tiden. Och man får riva och bygga om på rätt plats.  
  



Bilagor 

43 

Robert: aa, då ligger det längre tillbaka i tiden, när ritningarna uppfördes helt enkelt.  
  
IP2: Aa, sånt där kan ju faktiskt hända. Rätt ofta. Till exempel på ett bygge så var inredningen 
fel, man fick försöka bygga om dom på plats. Det tar ju jättelång tid.  
  
Robert: Sen kan man ju tänka sig att dom har lite speciella krav på väggar som ljud och 
inbrottssäkerhet som lätt kan missas och sånt då?  
  
IP2: jaa, det finns vissa, i bakutrymmena brukar man bygga runt med plåt då innan man 
sätter OSB, gips. Det har ju varit ganska många smash and grabs. Vi byggde ju en butik mot en 
viss telefonförsäljare. Vet inte om jag ska säga vilka det är, men de har i varje fall mycket 
problem med smash and grab. Då kör ju bilen bara rätt in då. Man bygger efter vad som har 
hänt då.  
  
Hampus: Jag hade väl egentligen såhär, ett par, om vi säger såhär: har du varit på ett projekt 
som har dragit över projekttiden, som har varit väldigt försenat? Något specifikt projekt?  
  
IP2: aa, dom flesta skulle jag vilja säga. Jag har varit ganska mycket hos privatpersoner innan, 
och det är ju inte samma grej ju. Det blir det ju alltid, att man lovar att det ska bli klart till jul, 
eller till semestern. Men det händer ju iprincip aldrig att man blir. Det kommer mycket 
emellan.  
  
Hampus: Vad berodde det på då?  
  
IP2: ehm, aa ofta är det att man har många projekt som är planerade samtidigt då. Så man åker 
för att släcka lite bränder då.  
  
Hampus: men det är på dessa privata som du har varit innan på?  
  
IP2: aa, precis. Man åker bara för att synas i stort sett. Lugna kunden då.  
  
Hampus: aa okej, från det här bygget nu. Är det något du eller ni har pratat om att: Det här 
kunde varit bättre?  
  
IP2: Ehm, det skulle väl vara att det är för lite skruv och material på plats, än så länge. Men det 
är ju under rivningstiden ännu. Annars har jag väl inget negativt. Det är ju otroligt mycket 
säkerhet på NCC måste jag säga. Mot vad jag är van vid innan. Som hjälm har jag aldrig haft 
på mig innan, och skyddsglasögon.   
  
Robert: Vilken fas är ni i just nu? Är det stomkompletteringsfasen?  
  
IP2: Just nu så håller vi på med rivning, så nu håller vi på att river innerväggar. Så nu är vi på 
övervåningen så ska vi ner i källaren så småningom.  
  
Robert: Jag kan ju ingenting om det här bygget, men det är en befintlig skola som ska byggas 
om då?  
  
IP2: aa, det är det ju. Eleverna har ju flyttat ut till baracker som ni har sett där ute. 
Gymnastiksalen är ju i bruk ännu det är ju en liten del där som vi inte har stängt av ännu.  
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Robert: Vi hade ju inte så mycket mer än dessa frågor…  
  
IP2: Jag känner att jag inte kan ge jättemycket….  
  
Robert: nä, men det är lugnt, allt du kan komma på är ju bra sen kan vi ju sålla bort det som 
kanske inte är relevant för rapporten, men du har sagt många nyttiga saker också!  
  
IP2: aa, en grej till jag kan säga är ju att vissa yrkesgrupper kommer in lite för tidigt ibland, 
såsom betonghålsågare. Då får man ju lämna det man håller på med för att gå framför nåt som 
inte är påbörjat ännu för att göra rent då så han kan såga upp sina valv och sånt där. Sånt där 
skulle kunna göras efteråt kan jag tycka.  
  
Robert: Lite bättre planering och samordning då helt enkelt?  
  
IP2: aa precis.  
  
Robert: Men vi pratade ju lite om det innan det här med UE eller rörmokare samordning mellan 
er kunde vara lite bättre då?  
  
IP2: Nä, men jag tycker vi pratar väldigt mycket mellan varandra på det här bygget, men de är 
ju bara två rörmokare, två elektriker så de hinner ju inte med och vi är ju nio snickare. Så de 
hinner ju inte med överallt. Men i övriga jobb så har det ofta varit att man får vänta på rörmokare 
och elektriker. Man får skylla på varandra. (haha)  
  
Hampus: Jag tänkte på en specifik fråga, just leverans av grejer. När du snackade om att aa, 
skruv kan ta slut.  
  
IP2: aa, det är ju mest specialskruv aa lite olika, gipsskruv brukar ju alltid finnas sånt som går 
åt i mängder. Sånt som inte används alltid med sånt som bör finnas då.  
  
Hampus: Men om man tänker lite större typ leverans av gipsskivor, såna grejer. Kommer det 
ungefär när ni ska sätta det eller kommer det tidigare? Hur har det funkat här? Står det många 
leveranser som bara väntar på att bli använt?  
  
IP2: Vi har ju inte börjat bygga, vi har ju byggt lite då. Men det kommer titt som tätt så det är 
ju inget som har stått o väntat än så länge. Är det inte! Jag har inte så mycket matnyttigt känner 
jag (haha).  
  
Hampus: Det känns ju som att det är lite det som vi har känt, vi har ju haft en intervju innan och 
det allmänna känns som att det är ganska så bra flyt ändå.  
  
IP2: Jo, men det är ju jättefokus på säkerhet här, jag har aldrig varit med om det innan just. Det 
märker man ju. Det är ju kurs efter kurs hela tiden, man ska gå på. Jag blev ju kallad på fem 
kurser innan jag ens hade börjat på NCC så det blev ju en liten chock i början (haha).  
  
Hampus: Lite tillbaka till skolbänken igen (haha)  
  
IP2: aa lite så faktiskt!  
  
Hampus: Men ni har bra planeringsmöten, ni vet vad ni ska göra, det är tydligt?  



Bilagor 

45 

  
IP2: Ja, det måste jag säga. Vi har haft många möten än så länge. Sköter det bra kan jag tycka.  
  
Robert: Så under en arbetsdag så känns det som att man är normalt arbetsbelastad, det 
uppkommer inga större bekymmer då?  
  
IP2: nä, det har det ju inte vart än så länge. Det är ju lite så, har ju varit lite där nere och det var 
ju det jag pratade om skruven då. När jag har gått därnere i barackerna då för dom ska upp med 
tavlor och sånt där och då finns ju inte just det såklart. Då får man gå o vänta, lämna ta med sig 
verktygen upp hit då till det här projektet, och sen ner dit igen för en 20 minuters jobb då. Sånt 
där drar ju ut på tiden då. Det blir ju lite springande för smågrejer då.  
  
Robert: Och det här med maskiner då, det har ni smidigt med ramirent då som har en bod här 
på arbetsplatsen eller? Så om du behöver nån specialborr så har de alltid grejer här då?  
  
IP2: aa, det har funkat bra. Vi pratar med våra lagbasar så förs det vidare, eller så går vi direkt 
till arbetsledaren. Det känns väldigt personligt och bra samtal mellan alla här! Inte så mycket 
hierarki då.  
  
Robert: Jag har väl bara en fråga kvar här och det är ju om du har några förbättringsförslag för 
att öka effektivitet inom företaget eller branschen i allmänhet?  
  
IP2: ehm, jo, jag tycker det slängs alldeles för mycket tycker jag. Här har det varit rätt bra, vi 
tar ju isär material och sorterar och så. Men över allt annat så skiter man ju totalt i det faktiskt. 
Även om det är fungerande inredning och sånt så ska det ändå slängas. Det är väl lite 
dubbelmoral där att vi ska ha miljöpolicy, men ingen får ta gagn av det på ett sätt. Jag vet inte 
om det sticker i kundens ögon om man tar det.  
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Intervju 3  
2019-03-12  
  
Robert: Eftersom vi pratade lite innan och hälsade så vet du ju att mitt namn är då ju som sagt 
Robert.  
  
Hampus: Och jag Hampus.  
  
Robert: Allt som sägs här i intervjun, det kommer bara hanteras i våran rapport. Det här är inget 
som kommer spridas och användas till annat. Och även kommer det ske anonymt så det du 
säger här, det kommer liksom inte kunna återkoppla till dig då. Och det är väl helt enkelt för ni 
ska kunna känna er trygga med att kunna säga exakt vad ni tycker och känner. Yes, Hampe vill 
du förklara lite?  
  
Hampus: Mm, rapporten som vi nämnde lite kort här och där nere, är ju baserat på LC som är 
ett koncept där man tittar på, snarare än att bara att ni ska jobba hårdare och ni ska ha bättre 
grejer. Det kallas för omvandling då, alla moment ni gör när ni bygger en vägg av gipsskivor 
benämns omvandling då i den här teorin. Och det är ju i princip slöserihanteringen i det här 
konceptet behandlar mycket: Kommer gipsskivan i tid? Måste ni bära den långa sträckor? Måste 
ni bygga den, riva den sedan och bygga om den? Och man kan väl tänka lite som att: När du 
tänker efter, ha lite såhär: Nu står jag still i onödan. Om du tänker i den banan, nu står jag still 
i onödan. Och detta var ett onödigt moment, som har tagit onödigt lång tid.  Lite den typen av 
tankesätt kan du ha.   
  
Robert: Ja, vi kan väl ta lite allmänt om dig där då: Hur många år erfarenhet inom 
byggbranschen har du ungefär?  
  
IP3: Ett år ungefär, jag gick ut förra sommaren då.  
  
Robert: Okej, kunskap inom LC då? Har du stött på eller hört det innan? Eller är det helt nytt 
för dig?  
  
IP3: Nej, det är helt nytt.   
  
Robert: okej, din roll inom företaget?  
  
IP3: Snickare då, går nu som lärling.  
  
Robert: Aa, vi kan väl börja lite, som sagt, vi ger dig en bred fråga sen är tanken att du ska säga 
precis allt du tänker på. Så vi kan ju börja med första och det är ju: Vad är det som kan gå fel 
under en arbetsdag, som gör att du inte kan göra det du är här för? Kommer du på något direkt 
spontant så?  
  
IP3: Aa, asså. Man skulle ju kunna bli skadad, då kan man ju inte fortsätta sitt arbete. Man 
kanske inte fått utritat var väggar och sånt ska vara. Då får man ju försöka skaffa sig en annan 
arbetsuppgift, men det kan ju ta lite tid om man först går dit, sen finns inte det färdigt. Materialet 
är ju också en faktor, att det inte kommer i tid till när vi ska börja arbeta med det som planerat. 
Det skulle det kunna vara. Och sen att det dyker upp grejer som det blir mer prioritet på. Man 
kanske börjar på nånting sen så ska betonghåltagarn ta ett hål där borta så måste den väggen 
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ner, så får man springa dit då och emellan då. Så det kanske har med planeringen att göra där 
då lite.  
  
Robert: Som du säger där då, när du är inne i ett moment, du hoppar väldigt mycket mellan det 
som är prioriterat liksom, men när du väl är inne i ett moment, vad är det som kan gå fel då? 
Eller inte gå fel, men det känns inte effektivt, om du förstår vad jag menar?  
  
IP3: Nä, men asså. När vi håller på nu så håller vi ju på att riva, då får vi ju gå ut med material 
och slänga. Asså att riva ner väggen går ju nästan fortare än att gå ut med materialet. Skulle jag 
nog säga.  
  
Hampus: Jag tänkte på det du sa innan där, om att du har ett års erfarenhet. Har du varit på NCC 
i ett år då?   
  
IP3: aa, det har jag. Sen har jag ju varit på skolan och praktik så men det har jag inte räknat som 
erfarenhet, men det var ju en lärdom med då.  
  
Hampus: Vad var du på innan det här bygget?   
  
IP3: *****skolan och *****, äldreboendet där. Men äldreboendet var ju under min praktik 
under skolan då.  
  
Hampus: aa, men det gör inget (haha). Jag tänkte på, de projekten blev nu något försenade vid 
något tillfälle där?   
  
IP3: aa, det var det ju. ****** fick vi ju, det följde ju inte tidplanen riktigt.  
  
Hampus: nä okej, vad berodde det på?  
  
IP3: Jag tror att det grundar sig mycket i planeringen, en bättre planering tror jag skulle generera 
bättre resultat.  
  
Hampus: Är det att ni inte får rätt information eller är det att de har planerat bygget fel?  
  
IP3: aa, det kan ju vara grejer som kommer upp då som man inte vet innan. I *****skolan kom 
det ju upp bärande balkar till exempel. I golvet som vi inte visste om då, då fick de ju bära av 
det under och så fick vi ju kapa av dessa. Det tog ju ganska lång tid extra. Och sen ibland då 
kanske de räknar lite snålt på tiden också. Och sen att man inte får resurser så det räcker, nu när 
det har varit högtryck på det då. Nu när det är mycket i ******* då.  
  
Robert: Har det varit mycket på just det här bygget, att folk har behövt lämna? Är det något du 
märkt av?  
  
IP3: aa, det var ju, vi har väl fyra stycken i ******* nu, på *****. De behövde fler där då. Det 
var väl mer prio att vara där än här då. Men som det ser ut nu så klarar vi ju oss.  
  
Robert: Om vi tänker såhär, ni är ju inne i rivning här nudå. Om vi kan försöka gå in på 
stomkompletteringsfasen när ni nu ska uppföra det nya grejerna, att det här känns som slöseri. 
Om du är med på vad jag menar?  
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IP3: aa, juste. Men jag har ett exempel på det faktiskt, vi satte takfönster igår, och det ska bli 
en trappuppgång där. Så det gjorde vi innan han sågade upp då, istället för att han ska såga upp. 
Vi måste bygga ställning och så, det blir ju mycket mer jobb för att få dit ett takfönster. Men 
nu gjorde vi ju det i rätt ordning. Det är ju likadant med en vägg som skulle byggas upp då men 
där kommer vi behöva bygga upp en ställning i trappuppgången. Och då blir det ju tvärtom att 
det tar ju tid att bygga upp ställningen och riva den för att ta upp hålet där då.  
  
Robert: Okej, vi var väl inne på min nästa fråga jag hade där, det där med att: Vilka typer av 
arbetsmoment, uppstår det ofta problem inom? Men det var det ju det där du nämnde då.  
  
IP3: aa, det skulle det kunna vara. Och sen skulle det även kunna vara att man får gå tillbaka 
om det är något man har glömt liksom. Jag fick sätta lite hila-luckor på ***** då, då vet man 
inte vad som är bakom. Då kanske man stöter på problem, det är ju enklare om man vet, jag 
gjorde den här väggen, här är reglarna så sätter jag luckan här. Annars kommer man, om man 
inte gjort väggen, vad som är i om det är kablar eller vad som helst där bakom. Då får man ta 
upp ett hål där och försöka kolla helt enkelt. Kommer man mitt på en regel så är det såklart inte 
bra. Det tar ju mycket extratid, för konstruktionens skull.  
  
Robert: Jag tänkte på en grej, skolan som vi är på nu, sen ****** som du sa där, äldreboendet. 
Att det kan vara lite specialväggar att man kollar i ritningar och att det kan vara många olika 
typer av väggar. Och att man rent slentrian kan förbise detta och ändå slänga upp 
samma väggtyp?  
  
IP3: Aa precis, så kan det ju vara. Vi var ju precis nedanför ****** som det heter, där var det 
ju olika typer på varje vägg nästan. Så där fick man ju springa och kolla på ritningar hela tiden. 
Och dom ändrades ju med under tiden, för det var ju inte riktigt färdigprojekterat. Så då blir det 
ju också ibland, det var ju mycket med ljud och musiksal så det skulle ju sågas upp i den gamla 
gipsen och sånt där spår i. Och det blev ju lite bökigare då för det kom ju lite i efterhand, när 
man hade gjort ganska mycket moment. Från början var det ju två lager gips sen kom det 
ändringar och då hade det tillkommit ett lager till och då hade man ju skruvat färdigt i gipsen. 
Då måste man färdigskruva ett lager till.  
  
Robert: Vi kan ju gå vidare till nästa fråga: Vilka problem skulle du uppleva som mest 
återkommande?  
  
IP3: aa men det skulle ju kunna, det är nog det som är mest återkommande skulle jag komma, 
med väggarna. Allt kan man ju inte färdigprojektera för det kan ju dyka upp saker allt eftersom. 
Men det är sällan, av dom byggena jag har hunnit vara på, som det är färdigt på. Det kommer 
mycket nytt under tiden och man vet inte riktigt om det från början då.  
  
Robert: jag har ju min sista fråga då: Kan du komma på några förbättringar inom företaget 
eller branschen i allmänhet? Något du har gått o tänkt på att det här skulle man kunna göra 
bättre?  
  
IP3: Nä men jag tror att man skulle tjäna mer på att lägga mer tid på planeringen, och få med 
alla UE samtidigt då. Dom kör ju lite möten och så, men känns som om dom kunde lägga lite 
mer tid där.  
  
Robert: Får ni vara med på planeringsmöten? Eller har ni möten varje dag eller hur ser det ut 
där?  
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IP3: Nä, det har vi inte, ofta är det ju lagbasen som går upp på mötena då och sen förmedlar det 
till oss på raster eller när vi pratar om det. På fredagar har vi litet möte om kommande moment, 
vad man ska göra när man är klar med det man gör.  
  
Robert: jag har inte så mycket mer o säga, du har sagt väldigt många bra grejer så vi känner oss 
nöjda.  
  
IP3: En grej till kan jag ju ta, Arbetsberedning kan man ju ha inför ett moment. Det ska man ju 
ha, men jag tror ju att man kan lägga ner mer tid där också. Och dom som ska vara involverade.  
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Intervju 4  
 
Robert: Allt kommer vara helt anonymt, och allt du säger kommer aldrig att kunna spåras till 
att det är du som säger det.  
 
IP4: Men jag finns ju med här på ljudet? 
 
Hampus: Ja men allt kommer att transkriberas till text så ingen ljudfil kommer att spelas upp. 
 
Presenterar rapportens syfte och lite vad Lean Construction/Muda innebär. 
 
Hampus: Som du kan ha med dig som mindset när du svarar på frågorna är ”nu står j ag still i 
onödan” eller ” detta var ett onödigt moment som tar onödigt lång tid” lite dem banorna är det 
som vi tittar efter. 
 
IP4: A just det. 
 
Hampus: Med det sagt så kör vi igång.  
 
Robert: Lite allmänt då, din erfarenhet i branschen, hur många år ungefär?  
 
IP4: Jag gick ut skolan -87 så 32 år sedan snart. 
  
Hampus: Hur många av dessa åren har varit på större byggföretag?  
 
IP4: 5 år.  
 
Robert: Kunskap inom Lean Construction?  
 
IP4: Nej det har jag aldrig hört talas om.  
 
Robert: Roll inom företaget?  
 
IP4: Snickare och skyddsombud.  
 
Robert: Ja det är viktigt att få ner på papper haha, men vi kan väl börja med första frågan helt 
enkelt. Det är ju väldigt brett såhär nu men det handlar ju mer om att du ska mata på med skit 
helt enkelt.  
 
Vad är det som kan gå fel under en arbetsdag som gör att du inte kan utföra det som du är här 
för?  
 
IP4: Ofta är det ju om inte materialet kommer fram, ofta beror det på arbetsledning.  
 
Hampus: Ofta ni får stå och vänta på material?  
 
IP4: Ja isåfall, men då får vi ju ändra om. På mindre firmor händer det sällan för då är man ju 
själv mer med i planeringen.  
 
Robert: Man fixar material och sådär mer själv menar du?  
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IP4: Ja, precis. Men så kan det ju va så att rörmokaren inte kommer och man står still. På större 
företag så finns det ju förhoppningsvis något annat som man kan göra istället om det nu skiter 
sig.  
 
Robert kan det vara så här som du säger att man, för jag har förstått att man får hoppa mellan 
olika moment rätt mycket, att man känner att det kan bli lite väl hoppigt ibland, att nu kan jag 
inte vara där så jag måste gå dit och så vidare.  
 
IP4: Ja visst, det har ju säkert hänt så men jag kan inte säga att det händer så mkt här faktiskt.  
 
Robert: Hur länge har du varit på just det här bygget?  
 
IP4: Började i September, så började vi vecka 8 och nu håller vi mest på och river, men det är 
ju också lite samma sak där då vi har planerat att börja riva på vissa ställen så har ju inte 
arbetsledningen fått fram ritningar till det ännu heller, eller ja de är inte färdiga. Så den väggen 
som är tänkt att rivas kan inte rivas då utan vi får gå till någon annan vägg. Men det är ju 
planeringen oftast.  
 
Hampus: Så det är tanken att vissa moment ska kunna utföras, men så saknas det ritningar då?  
 
IP4: Ja precis, det händer ofta att handlingarna inte är framme, så då får vi börja lite där och så 
kan vi inte fortsätta, det kanske skulle va någon brandgrej som skulle varit med så då får man 
vänta med det också. Så det är mycket sånt på större företag.  
 
Robert: Jag är inte jätte införstådd just i det här bygget men det är renovering helt enkelt eller?  
 
IP4: ja  
 
Robert: Och då är det några väggar som ska stå kvar efter ni är färdiga med rivningen? 
  
IP4: Ja precis, annars hade vi kunnat riva alltihop men vissa ska ju stå kvar för att underlätta 
uppbyggnaden. Men som sagt innan, det är handlingarna som skulle varit färdiga i tid.  
 
Robert: Så det är det som har legat och stoppat upp lite då?  
 
IP4: Ja, men det finns ju fler väggar att riva men det tar ju extra tid att behöva förflytta sig 
emellan.  
 
Hampus: Skapar irritation om inte annat?  
 
IP4: Jo men det gör det ju verkligen.  
 
Robert: Om man tänker förbi rivningsfasen och kommer till stomkomplettering när ni ska börja 
uppföra väggar och dylikt. Om man tänker ett arbetsmoment just i den fasen, av din erfarenhet 
kan du säga något som du tyckt att det här är ett sånt moment där någonting kan gå fel i, förstår 
du vad jag menar? Om du tänker dig tex en vägg, ett sånt här problem gör att jag kommer 
stå still, förstår du vad jag menar?  
  
IP4: Ja jag förstår, men oftast så ändrar/lösar man det själv.  
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Hampus: Det är så att man löser saker själv på plats och sådär?  
    
IP4: Ja precis  
 
Hampus: Är det ofta man får göra om grejer då? Just det här att inte handlingar kommer fram 
och man får hitta på egna lösningar. Så kommer handlingarna fram, och man får göra om det?  
    
IP4: Ja det händer.  
 
Robert: Hur är det med arbetsplatsdisposition på NCC:s byggen? Tänker på vart man kan ställa 
material och hur man ska gå på bygget lixom, det finns bra upprättade dokument på såna saker 
eller?  
 
IP4: Ja men det gör det, det ska finnas innan bygget börjar. Sen får vi tillsammans med lagbas, 
de som kör maskiner och arbetsledare. Sen är det ju inte alltid det stämmer. Det ska tex grävas 
här och det var snack om att de skulle gräva nu i början när vi river, men då fick man ju ändra 
det för då hade vi inte fått plats med våra containrar. Arbetsgången ändras ju ofta, så är det ju, 
men det löser sig ju alltid.   
 
Robert: Även att det inte är som det skulle varit från början så är det alltid någon lösning som 
kommer fram.  
 
IP4: Ja precis.  
 
Robert: Men då skulle du alltså säga att om tex materialförvaltningen, materialet som du 
behöver kan du alltid hämta från samma plats, eller asså  
 
IP4: Så borde det ju vara, men det är det inte.   
 
Robert: Du kan gå till Plan 2 för att hämta lite skruv eller gips, att det kan vara lite utspritt trots 
att det är sagt annat då?  
 
IP4: Skruven och sådär försöker vi alltid få ett rum för men vi har ju verktygsvagnar som vi 
ställer då och försöker ha dem på samma plats. Men ska det rivas så måste det ju såklart flyttas, 
men i bästa fall så vill man ju ha dem på samma ställe ifall man ska gå och hämta något. Men 
det tycker jag fungerar bra faktiskt.  
 
Robert: Du kommer inte på något annat exempel på ineffektiva saker så där spontant?  
 
IP4: Naaaaaeeee  
 
Hampus: Jag tänkte om vi kunde ta den här vinkeln lite med, nu är du ju här då som sagt. Om 
du tänker tillbaka på tidigare projekt som du varit på inom NCC, är det något av de projekten 
som dragit över på tiden mycket och blivit försenat?  
 
IP4: Nej det är det inte, inflyttningen har ju nästan skett innan första spadtaget är gjort.  
 
Robert: Vilka arbetsmoment uppstår det ofta problem? Vi har ju redan varit inne lite på det men 
jag tänker i stort, kompletteringsfas, arbetsplatsen är ju så rörlig lixom och förändras hela tiden, 
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då tänker vi mest på allmänna problem som kan uppstå som gör att inte bygget blir så effektivt 
som det kan vara. Det är lite sådana saker som vi är ute efter.   
Och vi har ju pratat lite om det här med samordningen mellan disciplinerna, inget du tänker på 
spontant?  
 
IP4: Förra projektet, när vi byggde härnere så va det ju lite rörigt, då var tiden så kort då ett 
storkök skulle in, och då va vi, vi vill ju göra väggarna, sen gör rörmokaren sitt och sist 
elektrikern. Men nu va vi ju alla samtidigt och då blir det ju inget bra, men då var vi en vecka 
försenade. Så i detta fallet så fick vi inte göra som vi brukar, eller som vi helst ska göra det. Men 
det är ju sällan som det funkar som det är tänkt från början, man hittar på egna lösningar istället.  
  
Hampus: Vad tror du det beror på?  
 
IP4: Det är tidsplanen, att den alltid är så tajt. Så är det ju många UL, i det här fallet 
storköksleverantören, som behövde ha så mycket tid. Jag vet inte om de visste om det från 
början, de ville ha 6 veckor efter för att provköra allt, men det finns ju inte. Det finns knappt en 
vecka haha.  
 
Sen är det ju golv för tex storköket, va heter det, marmorfloor eller nått va? Då tar ju det lite 
längre tid. 
   
Hampus: Får ni grejerna i tid eller hur var det med leveranser?  
 
IP4: Ja men det funkar.  
 
Hampus: Det kommer inte väldigt mycket tidigare och står på gården en vecka och sådär då?  
 
IP4: Det är ju bättre för oss haha, att få grejerna tidigare.  Det är ju likadant 
med maskinerna, dem beställer vi ju vad vi vill ha då, och vi har arbetsberedningar som vi ska 
gå igenom jobbet med, och då ska man ju bestämma någon vecka innan varje moment, men det 
är ju likadant med dem arbetsberedningarna. Det är ju inte säkert att dem blir gjorda innan, och 
då missar man ju kanske någon maskin. Då kanske man får den maskinen någon dag senare 
beroende på och då får man ju vänta med det momentet.   
 
Robert: Men just det här samarbetet med ramirent, för de har väl en bod här nere, är det ofta 
man får gå dit för att hämta kompletterande material eller?  
 
IP4: Ja så ska det ju fungera, de kommer ju två ggr i veckan och då får man beställa vad man 
behöver. Så det ligger inget där mer än det som vi ska skicka tillbaka.  
Däremot liftarna pratade vi om att vi skulle kunna ha ståendes här, och så ska man ju ha en lista 
då så man betalar varje gång man använder den.  
 
Robert: Men liftarna, du plockar ut liften och så har du den tills du skriver ut den igen då helt 
enkelt?  
 
IP4: Så är väl tanken, nu står dem hela tiden hos oss. Vi har väl 7 st ståendes här och det blir ju 
dyrt, det är klart att dem används men vi använder dem ju inte 8 timmar om dagen direkt, men 
det är tanken i alla fall att kunna använda dem när det behövs bara. Men det är ju nått ni kan 
fundera på, om man haft ID06 på liften istället, så den registrerar det direkt. Då blir det inga 
problem, då vet alla vem som har använt den. Men den är väl för dyr för att sätta på. Så nu ska 
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man föra någon form av tidslista istället, så var ska den vara? Då ska jag behöva gå bort dit och 
skriva i den och även när jag är färdig. Det känns ganska oeffektivt och bökigt. 
  
Robert: Det är framtiden det här med chipläsningen, att det skulle vara enklare med ID06 och 
bara stämpla in sig.  
 
IP4: Ja så skulle det vara, det kanske finns på större projekt, jag vet inte, men det blir ju också 
bättre mot försäljaren. Då vet man faktisk tid när den användes.   
 
Robert: Jag var på  *****sjukhus, och det var samma upplägg där med liftarna att de bara stod 
ute på bygget och tuggade pengar, det blir ju verkligen skillnad om man bara stämplar in när 
den behövs.   
 
IP4: Precis, det går säkert med ett papper, men här jobbar jag ju med prestationslön så det bästa 
för mig är ju att den står lättillgänglig och så jag vet att den är min, ingen annan har den. Istället 
för att gå bort dit, så finns det ingen osv. Men för företaget så blir det säkert bättre så.  
 
Robert: Men å andra sidan så går det ju onödig tid att behöva springa och leta efter den och 
sådär.  
 
IP4: Jo men så är det ju, det är inte bra det heller.  
 
Robert: Det känns ju lite som att det är sånna här, de problemen som vi vill undersöka dem, vi 
är ju inte ute efter att ni som snickare är ineffektiva, snarare era förutsättningar att utföra ert 
arbete. Allt runt omkring, det är extremt ineffektivt enligt vad teori har sagt pekar på att det är 
det som gör att det kostar så sjukt mycket extra pengar.   
 
Robert: Vilka typer av problem upplever du är ständigt återkommande?   
 
IP4: Ne det är tiden, att man har för lite tid, det blir för stressigt. Man får inte den tiden man 
behöver, om vi ska prata väggar eller så. 
 
Robert: Men du menar liksom att om du ska sätta upp en vägg här så säger personen med 
ansvaret att du får två timmar när du egentligen behöver fem kanske. 
 
IP4: Ja, och det måste ju bli färdigt då eftersom rörmokare ska in och sen kommer målaren för 
att göra sitt så det blir ju en kedjereaktion och allt blir försenat. Men hur man ska ändra på det?  
 
Robert: Ja det är stora frågor haha. Kan du komma på några förbättringar för att öka 
effektiviteten inom företaget eller branschen i allmänhet? 
   
Hampus: Utefter det vi har pratat om idag.   
 
IP04: Nä men det är väl liftarna då, även hyrmaskiner att man skulle ha fler containrar, men det 
är ju en kostnad det med. Att kanske ha lite samma koncept på maskinerna som för liftarna hade 
underlättat så man snabbt kan få tag i dem. För nu får man ju beställa någon dag, gå emellan 
för att göra något extra. För nu var tanken att vi skulle bygga några väggar här, för sågaren. Nu 
dröjer det ju ytterligare några dagar innan vi kan göra nått. Men det är ju planeringen som inte 
håller när det kommer sådana här saker. För det var sågaren som ville att vi skulle såga lite. 
Han ska såga och vi ska bygga väggar innan han skulle såga tänkte vi, och då hade vi inte haft 



Bilagor 

55 

material till det. Men nu ville inte han att vi skulle såga så då behövde vi ju inte det materialet 
ändå.  
 
Hampus: Du har nämnt planering några gånger, att man vill uppnå en bättre planering pratades 
mycket om sådär. Är det nått specifikt, alltså är det tydligare planering eller är det mer att 
kommunikationen mellan er som behöver förbättras?  
 
IP04: Framförallt kommunikationen, att vi snickare får vara med mer i planeringen när man går 
igenom bygget från början. Det är många som har varit med ett tag och har mycket erfarenhet.   
Den planeringen som arbetsledarna sitter med är ju inte säker att den stämmer heller, den ändras 
ju hela tiden. Är det under byggnation. 
 
Robert: Det är det här schemat att det är ständig förändring och svårt att uppdatera i realtid.   
 
IP04: Ja, en veckas planering är ju svårt, även om det borde vara himla enkelt.   
 
Några elektriker är ju inte ens med på de planeringsmötena vi har för dem tycker att de ändå får 
anpassa sig efter snickare och rörmokare och att den planeringen som är satt ändå alltid har 
ändrats tills de ska koppla sitt. Så det är bara slöseri med tid att sitta med när det ändå är nya 
besked några dagar senare.    
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Intervju 5  
  
IP5: Har du ordning och reda så gör ju det jävligt mycket.  
 
Robert: Vad kan gå fel under en arbetsdag som gör att du inte kan utföra det du är här för? 
 
IP5: Oftast är det ju material, asså bristen på material.  
 
Robert: Att det inte har kommit?  
 
IP5: Att det är dålig planering, eller att nånting är restat. I regel finns det alltid nått annat man 
kan gå på istället men då blir det ju ett avbrott i det momentet som du håller på med och så 
tappar man rätt mycket tid för du måste ju leta rätt på nya grejer och det försvinner ju lätt ett 
par-tre timmar direkt.  
 
Hampus: Och då får ni gå till nått annat moment och försöka hitta nått annat att göra?  
 
IP5: Jo det kan man ju göra men i regel så måste man leta rätt på maskiner och sånt, det är 
mycket som drar med sig alltså. Och så kanske inte alla grejer finns till det heller, till att göra 
momentet på det smidigaste sättet då, och då får man ju improvisera i alla fall. Så det är den 
största biten egentligen, planeringen av material. 
 
Hampus: Och det är att materialet inte kommer i tid då, inte att det kommer fel grejer? 
  
IP5: Ja det är den största biten, att grejerna inte kommer i tid. Men det har blivit bättre, på större 
byggen är det fortfarande mer strul men där har vi arbetsberedningar innan man ska starta 
momentet. Men även att du har en arbetsberedning så är det inte säkert att det funkar i 
verkligheten som man tänkte. 
 
Robert: Hur funkar det med arbetsberedningar, har ni det till precis alla moment som ni ska 
göra? 
 
IP5: Ja på de större projekten har vi det, i alla fall till de större momenten. Det finns till de 
mindre också men allt behöver vi ju inte gå igenom och dokumentera. 
 
Robert: Det funkar i regel ganska bra? 
  
IP5: Ja det gör det och det är en bra grej för då kan vi ta in lite erfarenhet från sådana som har 
gjort det innan. 
 
Robert: Om du tänker att du är i ett arbetsmoment, när du väl är inne i momentet. Vad kommer 
du på som kan vara slöseri i den bemärkelsen? 
 
IP5: Det är rätt svårt för är du väl inne i ett moment så blir det inte mycket slöseri i regel. 
 
Robert: Då kör man bara på tills man är färdig?   
 
IP5: Ja då är man ju inne i sitt rullande band.  
 
Robert: Så man gör alla förberedelser innan man ger sig in i det?   
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IP5: Ja men sen är det ju inte säkert att det blir så, du kanske börjar momentet på ett sätt och 
under momentets gång så kanske man hittar ett effektivare sätt att göra det på så då ändrar du 
lite i alla fall.  Men i regel är det i uppstartsfasen som man tappar tid, säg att det är ett moment 
på tre månader så har du i alla fall halverat tiden när du är inne i slutet.  
  
Robert: Om du tänker på nått speciellt arbetsmoment som du har upplevt brukar strula lite mer 
än andra?   
 
IP5: Ofta är det ju att det inte har ritats färdigt som är bekymret, det är det största problemet. 
Oftast så bygger vi ju på granskningshandlingar. Och det är det största bekymret i branschen, 
vi bygger oftast fortare än vad de hinner rita det. I regel så startas bygget alldeles för tidigt.   
Och ganska ofta så får man chansa lite när man bygger det, man tror att det ska vara på ett visst 
sätt och så gör man så. Men så stämde inte det så får man gå in och ändra, vilket kostar pengar 
och tid i onödan. Det bästa är väl att försöka göra nått annat den veckan men ibland går ju inte 
det för det momentet måste bli färdigt innan nästa kan dra igång för du har ju en deadline när 
det ska vara klart och så kanske målaren ska in direkt efter det och sådär.  
  
Robert: Men just planeringen där emellan disciplinerna med snickare, rörmokare etc, hur funkar 
den samordningen? 
 
IP5: Jo men det funkar bra, varje måndag sitter vi ner och har möte där vi går igenom vad som 
ska göras denna veckan och hur alla ligger till. Men innan bygget startar så sätts det ju en 
tidsplan, och den vill det fan till att vi håller för annars kommer ju inte tex målaren in när han 
behöver komma in. Det blir en jävla kedjeeffekt. 
 
Hampus: Och då kommer beställda grejer tidigare än vad som behövs då? 
 
IP5: Ja och då får man skjuta på leveranser och det blir ju lite pengar. Allt från när första spaden 
sätts i backen till när köket ska sättas beror på varandra, så det vill till att tidsplanen klaffar.   
Tidsplanen redigeras ju alltid lite under bygget, men det är när man närmar sig slutet som det 
inte får bli några kraschar.  I början kan man jobba ikapp det. Det är viktigt att om man märker 
att man börjar halka efter att man lägger in stöten i tid. Och det har cheferna blivit bättre på att 
inse att det måste göras i ett tidigare skede.  
 
Robert: Hur har det sätt ut nu då med arbetskraft, det har ju ändå varit högkonjunktur?  
 
IP5: Det har varit svårt att få tag i bra arbetskraft, det finns mycket folk som vill jobba. Men det 
svåra är att få tag i rätt folk, det är det svåra.   
 
Hampus: Ja vi har hört att det är lite varierande kompetens.  
 
IP5: Ja och största bekymret är nog på arbetsledarsidan. 
  
Robert: Där har det varit brist på folk?   
 
IP5: Ja pga sjukhusen så har de anställt väldigt många, och det har väl inte varit klockrent folk 
alla gånger. Det är mycket ungt folk och det blir ju lite fel då. Vi behöver lite mer folk med 
erfarenhet. 
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Robert: Vilka problem upplever du som ständigt återkommande?  
 
IP5: Det är ritningarna, det är ju klassikern. Det är framförallt uppstartsfasen som de inte hinner 
rita. Vi börjar oftast att armera innan vi har ritningar att armera på. Så då går vi på erfarenhet.  
Oftast har vi en granskningshandling att gå på och i regel så brukar den stämma med 
bygghandlingen. Det kan vara nån liten ändring. När det kommer till armeringen så kan man ju 
gardera sig och lägga i lite extra i så fall. Men återkommande problem är egentligen leveranser 
och ritningar. Det är de största bekymren.  
 
Hampus: Har du varit på något projekt som dragit över på projekttiden?  
 
IP5: Jag tror inte vi har några. Inte vad jag kan minnas iaf, vi brukar klara deadline. Säg att du 
får en klassisk platsgjuten stomme, då har vi ju i regel ett veckoschema som rullar. Väggformen 
går på fem dagar, sen lägger du på filigranen och sen har du tre-fyra dar med armering och 
ventilation och sen gjuter du det. 
 
Men sen har man ju en vinter som kan ställa till det ibland. Hade man kunnat köra stommen i 
rätt årstid så hade man kunnat spara mycket pengar. Man löser det ju men allt kostar pengar och 
tar extra tid. Bristen på arbetsledarerfarenhet är också en grej, de gamla som kunde sin grej och 
löste problemen som uppstod finns inte längre. Nu ska de springa iväg och kolla upp det, sen 
kommer de tillbaks och har inga svar ändå. 
  
Hampus: Jag tänkte på erfarenhetsåterföringen, fungerar den via till exempel 
arbetsförberedningarna? 
 
IP5: Sådär, vi har efterfrågat någon form av portal där man kan söka upp arbetsberedningar för 
olika moment och där man fyller i efterhand vad som gick bra och dåligt så man kan gå in och 
kolla sånt. 
 
Hampus: Men det finns inte idag? 
 
IP5: Nej men det borde finnas, det kan ju inte va så jävla svårt med dagens teknik. Men de är 
väl inte intresserade av det heller. 
 
Robert: Du pratar om det men kan du komma på några förbättringar för att effektivisera 
branschen? 
 
IP5: Ja det är ju erfarenhetsåterföringen som är så viktig, man måste hitta ett system som får 
det att fungera. Det behöver vara smidigt så att man använder sig av det. Jag tror byggarbetare 
är lite sådana att vi alltid har gjort på ett sätt så då gör vi så.  Lite svårt att ta in nya system. Har 
man ett som fungerar så kör man på det.  Det kan ju bero på flera olika saker men som idag så 
får vi knappt se några nya saker, förr så åkte vi på byggmässor och sånt. Det är ju helt borttaget. 
Men det har säkert lite att göra med hårdare regler runt mutor och sådär. 
 
Robert: Hur ser det ut med digital teknik? 
 
IP5: Jag får alltid ritningar skickade via mail, det är ju smidigt men jag vill ha det på papper i 
alla fall. Annars är det ju en effektivisering att vi kan ringa arbetsledaren istället för att springa 
och leta efter honom.   
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Intervju 6  
  
Robert: Vad kan gå fel under en arbetsdag som gör att du inte kan utföra det du är här för? 
 
IP6: Det är ju om material fattas eller att vi inte har ritningar. Det är rätt vanligt, det byggs ju 
fortare än vad ritningarna kommer fram. Sen kommer det revideringar så får man göra om saker, 
det händer ofta. 
 
Hampus: Så ni börjar göra saker innan ni får ritningen? 
  
IP6: Ja, de slutliga ritningarna kanske inte är färdiga eller så blir det ändringar under tiden, 
ganska vanligt. Så det blir rätt mycket omarbete. 
 
Robert: Kan du ge nått exempel på nått arbetsmoment där du känner att det är ineffektivt? 
  
Ip6: Ja det är ju om vi inte fått material eller om vi inte fått mått på hur det ska vara. Det finns 
på 3D och ska finnas men det kan ju bli ändringar ändå. Det är någon som missar när ritningar 
tas fram. Tex så missade han som kontrollerar och granskar ritningarna för fläktrummet i 
*******. Han som skulle köra styr fick inte ihop det alls, då visade det sig att ventilationen var 
spegelvänd. Så då fick man ju demontera alltihop för rätt stora pengar. Så då var det ju fel ritat 
och det missades även i granskningen.   
  
Hampus: Har du varit på något projekt som dragit över på projekttiden?   
 
IP6: Nej, även om det ser tajt ut så har de klarat sluttiden. 
  
Robert: Vad gör man för att klara projekttiden?  
 
IP6: Oftast så plockar man in mer folk bara. Det är oftast det enda man kan göra för det går 
sällan att förlänga byggtiden. Hyresgästerna ska in.  
 
Robert: Händer det att man flyttar in hyresgäster innan det är färdigbyggt?  
 
IP6 Nej inte så ofta men tex ******** i ******* så gjorde man det. Det var inte så smidigt att 
ha igång verksamhet på första plan när det inte är tätt uppifrån. Då la man ett helt lager med 
tjärpapp på första plan. Funkade sådär.   
I ***** så flyttar det in hyresgäster* på två översta våningarna så bygger man färdigt nedåt, då 
krävs det ju att ett trapphus och hiss och ventilation och sådär måste vara färdigt för dem 
däruppe. Så det blir ju extra mek.   
 
Hampus: Tänkte på det att tillsätta mer arbetskraft, då blir det bara att man sätter fler gubbar på 
momenten?  
 
IP6: Precis, det blir ju mer gjort men man är inte mer effektiv direkt. Oftast springer man på 
varandra och får stå och vänta. Ska man sätta in mer folk så måste det ske tidigt så man kan 
hämta hem tiden. Det är inte lätt att göra det i slutet. 
  
Hampus: Hur upptäcks det att man ligger dåligt till?  
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IP6: Det ser man ganska snabbt, man har varit med så länge. De har ju en tidsplan att gå efter och 
den följs upp på byggmötena. Jag vet inte hur ofta det är men inte lika ofta som vi har 
veckomöten i alla fall.   
 
Robert: Hur funkar det under arbetsdagen om du behöver en ny maskin eller specialverktyg?   
IP6: Det funkar bra, behöver vi nått så åker vi till Ramirent som vi har avtal med eller så ringer 
vi så kommer de direkt. Så det funkar bra. Det ligger här borta så det går fort.  
 
Robert: Om det inte ligger så nära då?  
 
IP6: Jo men det planeras innan vad som behövs, är det stora byggen så kan de öppna en filial 
på området så det finns verktyg på plats.   
 
Robert: Vilka typer av problem upplever du som ständigt återkommande? 
  
IP6: Ja det är ju ritningar och material men annars så är det väl tidsplanen, att man aldrig hinner 
få taket tätt innan man börjar invändigt. Det hinns inte med, man måste börja invändigt innan. 
Så det är rätt vanligt att man får göra om invändigt för att det blir fuktskadat. Så är det överallt, 
det finns inte tid helt enkelt.   
  
Hampus: När känner du att du står still i onödan? 
 
IP6: Jo så var det nu på *******, golven var inte spacklade, så man kunde inte komma åt att 
gipsa. Så det blev rätt mycket spilltid. Det är svårt på stora byggen att få det att klaffa med 
tidsplanen. 
 
Robert: Kan du komma på några förbättringar för att öka effektiviteten i branschen?  
 
IP6: Det sparar mycket extra jobb och tid att få det tätt innan man börjar invändigt. Det händer 
hela tiden. Men det är tidsplanerna. Då måste alla i byggverksamheten gå ihop och säga att det 
behövs mer byggtid. Men det hänger ju lite på beställaren med, han får ju en sämre produkt 
istället. Men dem har ju garantin också.   
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Intervju 7  
2019-03-14  
  
Robert: Allt som sägs här, i intervjun kommer bara hanteras i rapporten. Och allt kommer vara 
helt anonymt, så inget kommer att kunna spridas vidare eller härledas till dig på något sätt. Med 
det sagt kan vi börja lite allmänt: Din erfarenhet inom byggbranschen?  
  
IP7: Började -81, så 36 år då.  
  
Hampus: Hur många av dom åren har du varit på NCC?  
  
IP7: Hela tiden.  
  
Robert: aa, av det vi sa innan: Kunskap inom Lean Construction?   
  
IP7: Nä, det har jag nog inte hört innan.  
  
Robert: men Toyotas, Lean production, något du känner till?  
  
IP7: Nä, inte det heller faktiskt!  
  
Robert: Nä, okej. Det är bara att vi ska kunna notera det, det är ju inget viktigt på så sätt.  
  
Hampus: Och arbetsbefattning?  
  
IP7: Snickare.  
  
Robert: Jag kan ju börja då, väldigt bred fråga då: Vad är det som kan gå fel under en arbetsdag 
som gör att du inte kan utföra det du är här för?   
  
IP7: Ja, vad som kan gå fel… Man kan ju få fel uppgifter att arbeta efter om man säger då. Mått 
och sådant.  
  
Hampus: är det vanligt?  
  
IP7: Nja det händer! För det mesta så funkar det hyfsat. Men det är väl som här det är lite för 
stressigt och brott med beställningar, man beställer dagen innan man behöver materialet. Man 
ligger inte så långt före på så sätt.  
  
Robert: Om det är något som tar slut då?  
  
IP7: Ja, då får man nästan ringa och säga att de kör hit det direkt istället. Det blir ju så, här är 
det ju reparationer, så det är väl lite svårt att räkna på vad det går åt med kanske. Har man lite 
snålare budget så vill man ju kanske inte ha massa material över heller.  
  
Robert: har du något mer konkret exempel mer än att materialet kan beställas med lite kort 
varsel?  
IP7: här är det ju lite kort varsel på allting.  
  
Robert: Är det alltid så eller just det här bygget?  
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IP7: naej, men här är det väl så, när det är mindre bygge så här lite reparationsgrejer så är det 
väl ofta så. Men på större byggen så är det ofta beställt i god tid. Och det är väl leveranstid på 
många grejer med så det måste beställas innan.  
  
Robert: om det är något special?  
  
IP7: aa, men till exempel fönster, dörrar då. Det får du väl inte på dagen om du ringer. Vet inte 
vad det kan vara i leveranstid, men det kan väl vara nån vecka kanske.  
  
Robert: Och om du är inne i ett arbetsmoment, om du håller på med någonting. Vad är det för 
slags problem som kan uppstå i ett arbetsmoment?  
  
IP7: Om det dyker upp något dolt fel om man river något, kan det ju komma fram lite 
grejer och sådär. Men annars brukar det väl flyta på när man vet vad man ska hålla på med. Sen 
kan det ju vara det att materialet kan ta slut ibland. Vädret kan ju ställa till det med, om man är 
ute. Det kan ju ändra sig.  
  
Robert: Jag tänker när du sa det att det kan uppstå problem i rivning, är det att ni kanske inte 
vet vad som är i väggen till exempel?  
  
IP7: aa, i konstruktionen om man säger så kan man ju komma på något bärande grejer  
  
Robert: Brist på handlingar på det gamla då?  
  
IP7: Det kan man väl säga att det är, detta är väl byggt i början på 50-talet. Finns väl nån ritning 
men inte så mycket kanske!  
  
Robert: det kanske har byggts om under tiden med?  
  
IP7: Ja, det har det ju gjorts. Lite kaka på kaka på många ställen!  
  
Hampus: Jag kan ju ta lite då: Har du varit på några större projekt?  
  
IP7: ja, bland annat på ********* här.  
  
Hampus: Bara funderade lite på, på dessa större projekt. Har det varit något som har gått över 
på projekttiden? Något specifikt att juste det där bygget drog över ganska ordentligt, eller var 
lite panik, och var tvungen att sätta in massa extra folk?  
  
IP7: Ja det händer, ibland har det väl lite med vintertid där med o göra att det inte går o göra 
vissa grejer. Om det typ är fruset så. Men inget annat att det blivit försenat av någonting.  
  
Robert: Jag kan tänka mig att du har varit med i en del bostadsprojekt? Och vad jag har fattat 
det för så skiljer ju sig bostadsprojekt från specifika sjukhus eller unika produkter som sjukhus 
till exempel. Finns det någon skillnad mellan ett sånt projekt och ett sånt här bygge på hur ni 
planerar eran arbetsdag?  
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IP7: Ja ser du till bostäder så ligger du väl lite längre fram i planeringen typ om man vet vad 
som ska göras. Och du har en tidplan som ska följas. På detta har vi ju inget mer än ett slutdatum 
istället. Men allt blir färdigt ändå.  
  
Hampus: så det är lite mer standardiserat i bostäder?  
  
IP7: Ja, det är det ju! Det finns en tidplan att följa om man säger då.  
  
Hampus: Och den brukar fungera?   
  
IP7: För det mesta. Sen dyker det upp lite problem, men slutdatum så brukar ju allt vara färdigt 
i varje fall. För det mesta.  
  
Robert: Vad var det senaste bostadsprojektet du var på?   
  
IP7: var på **** här uppe. Lägenheter där. Och radhus.  
  
Robert: Jag kan ju ta min nästa fråga: Vilka typer av problem upplever du är ständigt 
återkommande?  
  
Hampus: om du går från bygge till bygge och du känner: Fan, det här återkommer och kanske 
inte är det effektivaste sättet att göra det på? Eller att du får stå o vänta i onödan på varje projekt.  
  
IP7: Nä, men det brukar flyta på ganska bra tycker jag. Sen kommer det ju alltid nya material 
och nya byggsätt det ändras ju hela tiden. Från när man började på 80-talet är det ju lite 
annorlunda än vad det är nu. På både konstruktionssätt och maskiner o grejer. Är det 
lägenhetsbygge med gjutna väggar så är det i regel samma man kör likadant. Man förbättras ju 
lite hela tiden. Man ändrar väl lite i vilken ordning man gör allting.  
  
Robert: Jag tar väl min sista fråga här med då: Om du skulle kunna komma med några 
förbättringar för att öka effektivitet inom företaget eller branschen i allmänhet?   
  
IP7: Inte så direkt, utan man jobbar ju hela tiden på att komma på bättre lösningar på allting 
helt enkelt.  
  
Robert: Och om det är något så stannar den informationen då eller förs den vidare på något sätt 
då?  
  
IP7: Det stannar väl på, på det bygget man hittade på lösningen. Men sen är det väl vissa grejer 
har gått vidare då. Vi brukade ju ha lite priser för det förut.  
  
Robert: Nu kom jag på vad jag skulle säga tidigare. Och om man kommer till ett bygge och går 
in på arbetsplatsen eller inhägnaden då och upplever att det är kaos med att prylar ligger o 
skräpar, eller allmänt stökigt. Eller känner ni att ni har bra koll på o städa och vet vart alla grejer 
ligger så?  
  
IP7: Jo, men det brukar man väl sköta själv så gott det går! Sen blir det ju alltid lite skräp, men 
det funkar rätt bra för det mesta.  
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Intervju 8  
2019-03-14  
  
Robert: Vi börjar väl lite allmänt då om din erfarenhet då: Hur många år erfarenhet har du inom 
byggbranschen?  
  
IP8: Började -83 då det hette JCC innan det blev NCC som betongarbetare  
  
Robert: betongare är det det du fortfarande gör?  
  
IP8: Jajamän, fast man är ju rätt flexibel, man är på det mesta. Av det som behövs.  
  
Robert: Kunskaper inom Lean Construction?  
  
IP8: Ingenting faktiskt.  
  
Robert: Vi börjar med första frågan då och vi vill ju ha det såhär att vi säger en bred fråga och 
det första man tänker på ska nämnas helt enkelt: Vad är det som kan gå fel under en arbetsdag, 
som gör att du inte kan utföra det du är här för att göra?  
  
IP8: Ja, det kan ju va om det är gjutning då att det blir problem från betongstationen att det går 
sönder, och vi blir ståendes med alla grejer och ska börja gjuta. Typ en sån grej.  
  
Hampus: Vad är det som går sönder?  
  
IP8: På betongstationen, där dom gör betongen. Det är rätt ofta att det strular där. Då kan vi ju 
bli ståendes, det kan vara timvis du vet. Om man nu ska göra efterarbete på betongen så kan det 
ju bli att man får stå kvällstid, om den ska slipas eller så då. Så det fördröjer ju processen. Sen 
är det ju styrt med om det måste gjutas en dag för det kommer leveranser att arbetet ska 
fortskrida. Drar ju med sig mycket och blir försenat.  
  
Robert: Ajusste, Kan du komma på ytterligare några exempel som gör att ni kan bli ståendes 
så?  
  
IP8: Ja, det kan väl vara lite missar i ritningar, eller i ritningsprocessen. Att det är fel på sånt 
då.  
  
Robert: Utför ni arbetet då eller har insett innan ni börjar gjuta att det är fel?  
  
IP8: Ja, det kan man ju se kanske under tiden med att det står ju inte rätt till det här. Då får man 
ju försöka ändra det innan det är försent.  
  
Hampus: Men ni kör på ändå, eller väntar ni på att ni ska få fulla handlingar?  
  
IP8: Naej, det får man ju vänta på. Det kan ju vara allt möjligt, några rör som ligger för högt 
upp eller aa, såna grejer som förhindrar med att vi kan köra på! Men oftast så löser det ju sig 
att det kommer personal som kommer in o fixar det lite snabbt. Sen om det ändå blir fel 
eller ojämnheter efter gjutning så får man ju väldigt mycket arbete att fixa efter med slipning 
och så det tar ju tid och kostar pengar. Så det vill ju till att det är bra betong som kommer, så 
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det går att utföra. Det är ju också väldigt vanligt att det är väldigt skiftande kvalité på betongen. 
Ena lasset är blött så kommer nästa som är segt.  
  
Robert: det är svårt att få jämnhet i det?  
  
IP8: aa, jag tycker det! Det är så. Och det skiljer ju sig från bil till bil trots att de har recept på 
det. Men så är det ibland så strular det.   
  
Hampus: Det är oftast samma leverantörer?  
  
IP8: ja det är det ju, de skriver ju långtidsavtal på sånt, betong och trävaror.  
  
Hampus: Men du sa att du fick hoppa omkring lite? Så du inte bara gör betongen?  
  
IP8: Nä, det är ju där det behövs om man säger, där det krisar om det inte hinns med. Då får 
man ju hjälpa till! Det är ju från snickare till betong med så att. Man hjälps åt med laget.  
  
Hampus: är det något speciellt det beror på?  
  
IP8: nä, utan det är mest tidsmässigt, om det är någon som är sjuk eller så. Så man inte kan 
utföra något ordentligt. Och det är ju åt alla håll då.  
  
Robert: Det kan ju vara svårt att förutse med, så det kan väl vara så att: det här ska du göra idag 
då?  
  
IP8: Ja precis.  
  
Robert: men just nu då, då håller du på med betong eller?  
  
IP8: nä just nu så håller vi på att isolerar taket. Det är ju också ett exempel att man får hjälpa 
till med det då. Det tillhör ju inte våran grej egentligen då som betongarbetare utan man hjälps 
åt i laget helt enkelt och får det och funka.  
  
Robert: jag tänkte på en sak: jag kan tänka mig att du har varit på väldigt många bostadsprojekt 
också, om du tänker dig att du går in innan för stänglsena och kan man uppleva att det är stökigt 
eller material ligger överallt?  
  
IP8: Ja men det blir det ju. Och det är ju sånt som måste styras upp i början av bygget så att alla 
är med på det. Men det är inget man tänker på utan ibland så blir det så och då får man ju köra 
en röjarunda se till så att det blir bra igen.  
  
Robert: så det händer inte att det blir skräp efter nån som har arbetat på ett ställe?  
  
IP8: Ja, det är klart. Nån kan ha behövt springa på en annan sak, och blir ju lätt att det glöms 
bort. Men det brukar fungera rätt så bra ändå.  
Hampus: Men generellt på arbetsplatsen på lite större byggen är det mycket att man springer 
mycket emellan?  
  
IP8: nej men oftast så är det så att du kommer för att göra en större grej sen när du är färdig 
med det då drar du vidare helt enkelt.  
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Hampus: Har Du varit på ett bygge där man hamnat efter och det finns en röd tråd att de här 
speciella momenten har orsakat detta?  
  
IP8: Det är ju det att det kan bli fördröjt redan från början att man får handlingar relativt sent, 
men då ändras ju inte slutdatum utan är det försenat en månad, då får man jobba ikapp det helt 
enkelt. Och oftast då är ju lösningen att man får ta in mer folk då.   
  
Robert: Nästa fråga då: Vilka typer av problem upplever du är ständigt återkommande?  
  
IP8: Det är väl att det oftast reses stommar under vintertid. Stomkörning då, då har man ju 
problem med kyla och fukt. Och dessutom få tätt. Då är ju det att valv snöas ner och då får man 
ju tina, ta dit maskiner och tina upp det då. För att kunna fortsätta, det tar tid. Och hålla på 
med pressenning och sånt då.  
  
Hampus: är det inget man räknar med?  
  
IP8: det finns väl med i tidsplanen, givetvis. Det måste man göra. Allting går ju. Det är sällan 
man missar slutdatum, det tror jag aldrig att jag har varit med om. På något sätt blir det 
färdigt iaf!   
  
Robert: Jag tänkte på det där, om man tänker sig ett bostadshus. Och man gjuter grund hur lång 
tid tar det innan det kan börjas på nästa moment?  
  
IP8: Så fort det är gjutet så är det på med nästa moment.   
  
Robert: det uppstår inte problem med att bygga in fukt eller så?  
  
IP8: Inte i det skedet, det kommer senare. Det får ju inte börjas stolpas upp innerväggar förrän 
taket är tätt. Men ibland så blir det ju så ändå, i och med att man ska hålla tidplanen kan det ju 
börjas nedifrån innan dess.  
  
Robert: Tänkte på det här med maskiner, om du ska utföra ett moment som gör att du måste ha 
det från uthyraren, fungerar det snabbt med att få maskinen?   
  
IP8: det fungerar jättebra, det har blivit bättre och bättre. Man pratar bara med arbetsledaren så 
får man maskinen oftast blixtsnabbt. Och nu förtiden så finns det massa olika maskiner att få.  
  
Robert: Kan du komma på några förbättringar för att öka effektivitet för företaget eller 
branschen i allmänhet?  
  
IP8: Det är väl egentligen att man ska ha färdiga handlingar då, I tidigt skede. Så man slipper 
det här då att det dröjer några veckor innan man kan börja, och sen blir det momentet att det 
blir lite stressigt i slutet. Det är ju viktigt att det kommer igång när det ska, det man kan göra i 
början, det har man ju nytta av att det kan gå kvickt. Och i tidigt skede kan det ju bli att man får 
byta bygge för att det inte finns annat o göra just på det bygget som var planerat att starta 
tidigare. Likaså, har varit på något ställe där det har dröjt med bygglov som har dröjt, så det tar 
ett tag innan man kan köra igång. Och man vet ju att man står still och tiden rinner iväg.   
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Intervju 9  
2019-03-12  
  
Robert: Vi pratade lite innan där så nu vet du ju vilka vi är, jag är Robert.  
  
Hampus: Och jag är Hampus.  
  
Robert: Vi vill kort informera om vad för syfte, mål och tanke med rapporten innan vi drar 
igång. Rapporten handlar om konceptet Lean Construction och slöserieliminering som man 
kallar ”Muda”, är detta nått du har hört talas om?  
IP9: Nja jag har hört nått om ”Muda” nån stans men inte så jag vet nått egentligen haha.  
  
Robert: Nehe okej, du är inte ensam om det så du kan vara lugn haha. Men vad det handlar om 
är i princip att man vill effektivisera byggproduktionen genom att identifiera slöseri och på så 
sätt minska onödigt tidsspill som uppkommer av olika anledningar. Så vi vill egentligen se 
vilket typ av slöseri som förekommer mest hos er på större bostadsbyggen och vad det kan 
tänkas bero på typ.  
   
Hampus: Så med hjälp av ”Muda” så får man en slags teoretisk ram av vad slöseri kan vara så 
tjata bara på om saker som du kommer på som du upplever som slöseri med tid eller bara 
generellt känns jävligt oeffektivt när du jobbar.  
  
IP9: Yes   
  
Robert: Sen ska vi säga också att allt du säger är helt anonymt så inget kan spåra vad du säger. 
 
IP9: Fast det spelas ju in? Haha 
 
Hampus: Jo men vi transkriberar det sen så ljudfilen kommer ingen att kunna lyssna på och i 
rapporten heter du ”IP9”. 
 
IP9: Ok då e jag med. 
 
Robert: Ok men då kör vi igång med några inledande frågor. Vad har du för erfarenhet som 
snickare i NCC? Eller hur många år som snickare överlag? 
 
IP9: Jag är 92a så sju år blir det väl va.  
 
Hampus: Och hur många av dessa har varit på ett större företag?  
 
IP9: Jag har varit på NCC och PEAB i 4 år.  
 
Robert: Okej, och din Lean-kunskap hade vi redan kollat.  
 
IP9: Ja jag har ju hört talas om den där slöserigrejen men inget annat haha.  
 
Robert: Vad har du för roll inom företaget?  
 
IP9: Jag är snickare.  
  



Bilagor 

68 

Robert: Gott men då kör vi igång med de lite större bitarna, vad kan gå fel under en arbetsdag?  
IP9: Oj, ja du det finns lite. Det är rätt ofta som man inte får grejerna som man behöver. Det är 
väl det värsta typ, då står man ju där med skägget i brevlådan haha.   
  
Robert: Är det material då eller är det annat?  
  
IP9: Ja det kan det ju vara, eller att det är fel grejer som kommer. Men rätt ofta skiter det ju sig 
med ritningar och sånt också. Fan det är ofta vi får anta grejer eftersom det inte finns nått vettigt 
att bygga efter. Det kan ju va lite trist ibland.  
  
  
Hampus: Och då kan ni bli stående?  
  
IP9: Nja inte så ofta, man får ju springa iväg och försöka hitta nått annat att göra bara. Det finns 
ju alltid saker att göra.  
  
Robert: Ok så det är ofta ni bara kör på liksom?   
  
IP9: Ja va ska man göra, det är bara att köra på. Man har ju ingen tid att stå å hänga haha.  
  
Hampus: Ja vi har förstått att det är ganska stressigt att hinna med rätt ofta.  
  
IP9: Ja det kan man säga, eller ja, vi hinner ju alltid klart i tid men det är på håret ibland. Det 
var som på mitt förra bygge, då flöt det på klockrent enda tills vi skulle sätta några innerväggar 
till ett kök. Bla bla (samma historia om att köket behövde mer tid än vad som tilläts).   
  
Hampus: Så då sprang ni på varandra?  
  
IP9: Ja det kändes inte så effektivt. Men det är så det blir ju, hinns det inte med så sätter man 
bara fler gubbar på det.   
  
  
Robert: jaha, ska vi gå vidare till nästa fråga. Och det är ju så att egentligen överlappar alla 
frågorna men, Vad man upplever slöseri som är återkommande hela tiden, problem som 
återkommer?  
  
IP9: Det är väl typ det jag har snackat om, att man inte får skiten i tid känns som det som oftast 
är problemet. Dålig planering typ eller nått.   
  
  
Robert: Men om man går in mer detaljerat, tänk att du ska sätta upp en vägg. I just detta 
momentet, vad skulle kunna strula liksom?   
  
IP9: Just i det fallet så är det väl att skruven tar slut.   
  
Hampus: Om man tänker att det blir fel leveranser eller att det saknas grejer, vad tror du att det 
skulle kunna bero på?  
  
IP9: Det är väl olika, ingen riktig aning faktiskt. Känns som det har med planeringen att göra 
men att vi får fel grejer är ju svårt att planera haha.  
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Hampus: Haha det är sant, men det är inte så ofta som maskiner å sånt går sönder?  
  
IP9: Ne det skulle jag inte säga, pajar nått så beställer vi rätt smidigt från Ramirent, de har det 
mesta och man brukar kunna få det man behöver ändå. Annars får man bara göra nått annat så 
länge som jag sa innan. De flesta byggen som jag varit på så har dem ju en bod i närheten av 
bygget så det är rätt smidigt faktiskt.  
  
Hampus: Men om du tänker när man får stå och vänta som mest, när skulle du säga att det var 
i så fall? När du känner att, nu står det still i onödan?  
  
IP1: Nja det är väl som sagt att man får vänta på grejer som typ ritningarna och sånt. Och att 
man ofta får hitta på egna lösningar till saker. Jag kan nog inte komma på så jättemycket mer 
faktiskt haha sorry.   
  
Robert: Det är lugnt du har gett oss massa bra grejer redan! Men du säger att ni ofta får hitta på 
egna lösningar?  
  
IP9: Ja det blir ju så som jag sa, saknas det nått att bygga efter eller nått som dem inte tänkt på 
så får vi lösa det på plats helt enkelt. Det är ju inte så att dem kommer och löser det åt oss direkt 
haha.  
  
Hampus: Med ”dem” så menar du vilka?  
  
IP9: De som gör ritningarna och planerar och sånt. Asså det löser ju sig alltid men ibland är det 
irriterande att enkla grejer inte redan är lösta. Det är ju inga nya grejer direkt.   
  
Hampus: Jag fiskar lite här nu men menar du att det ofta är samma typer av problem som uppstår 
på liknande byggen?  
  
IP9: Haha ja fiska på du, men aa typ så. Kan ju vara grejer som man inser i efterhand när man 
snackar med en annan snickare från ett annat bygge där vi haft samma problem haha. Fast vi 
gjort på olika sätt, men som jag sa så löser det ju sig alltid.  
  
Robert: Exakt men det hade kanske kunnat vara lite effektivare då om man hade vetat hur de 
andra hade gjort.  
  
IP9: Ja det hade varit fint.   
  
Robert: Jaha då har väl vi egentligen en sista fråga kvar då: Kan du komma på några 
förbättringar till ökad effektivitet inom NCC eller branschen i allmänhet?  
  
IP9: Nja det vet jag inte om jag är rätt person att fråga, ge oss grejerna i tid haha.  
  
Hampus: Fast du var ju inne på en bra grej där med snacket mellan byggena.  
  
IP9: Ja det är sant, det hade varit schysst om man snackade lite mer med varandra. Det känns 
som det finns lite onödigt arbete att spara där. Sen är det ju kul å tjöta lite också haha. Men för 
min del är det okej som det är, lite surt som sagt att behöva göra om grejer och sådär men 
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generellt tycker jag det funkar rätt bra. Vi är ofta ett gött gäng som hjälps åt där det behövs 
liksom.   
  
Robert: Okej men då tror jag att vi har allt vi behöver, tack IP9! Sen vill vi erbjuda 
uppföljning också. Detta är ju en Exjobbsrapport som du deltagit i, så vi vill ge dig möjligheten 
att ta del av transkriberingen och även slutrapporten. Är det något du är intresserad av?  
  
IP9: Ja det hade varit lite kul å läsa va ni kom fram till i alla fall.   
Robert: Okej men då kan du fylla i din mail här så skickar vi allt till dig. Så kan vi avsluta 
inspelningen nu.  
IP9: Kanon. 


