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Abstract 
Purpose: As of today, the knowledge of lean production, and its development into the 
construction industry, lean construction, has been well described in most of the 
necessary aspects. In what way lean could affect the work environment in a 
construction project, be it good or bad, has to date not been thoroughly documented. 
In Sweden, lean has been mildly tested in the construction industry but the results 
concerning the effect it has on the work environment is yet to be found in the 
literature. Lean itself is a strategy for manufacturing processes. 
 
The purpose of this study is to contribute to the knowledge of lean itself and how it, 
theoretically, could affect the work environment at construction site.  
 
Method: To achieve the purpose, documents from the participating company 
concerning work environment has been analysed in order to visualize what routines 
the company currently follows. In addition to this, seven interviews were conducted 
with employees of the company. The persons participating in the interviews were 
asked about how well they think the work is organized on the construction site right 
now and furthermore about their thoughts of lean-concept that had been produced, 
based on the theoretical framework. 
 
Findings: Based on the theoretical framework and findings in the empirical data that 
has been collected, a lean-concept was developed and refined. The concept includes 
what routines and what documents that are vital when implicating lean in an effective 
way, and also what needs to be considered in order not to impede the work 
environment at the construction site. 
 
Implications: Implicating a well-structured lean-concept in the construction process 
of a project would, theoretically, most definitely improve effectiveness within the 
project. It could also improve the work environment of the project, considering the 
risk awareness and the easier waste-control that the concept could provide. However, 
it could also make it worse through the elimination of variance and monotonous work 
tasks that are needed to improve the effectiveness.  
 
Limitations: The most important limitations that the study has had is the fact of it 
only being a theoretical implication of a lean concept, not a practical case study of the 
sort. This is due to the defined and limited time that project has had. In addition, the 
study has also had to limit its’ research to the frame supplement phase of the 
construction project. This is because of the fact that the work with the theoretical 
framework and the empirical study would have been too overwhelming, had the study 
considered the entire production phase of a construction project.  
 
Keywords:  LEAN, LEAN Production, LEAN Construction, Work flow, Work 
environment, Construction site safety.   
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Sammanfattning 
Syfte: Kunskapen om lean production och dess utveckling i byggbranschen, lean 
construction, är i dagsläget utbredd i nästan alla led. Hur lean kan påverka 
arbetsmiljön med tanke på de rutiner och den förminskade variation som det medför 
är dock ännu inte så välutvecklad i just byggsektorn, framförallt inte i Sverige. Lean 
har testats på företag i den svenska byggbranschen men huruvida det medför positiva 
eller negativa effekter på arbetsmiljön är ännu inte riktigt dokumenterat. Lean i sig är 
en strategi för tillverkningsprocesser.  
 
Målet med studien har varit att teoretiskt utreda om det är försvarbart att införa lean i 
en byggproduktion och närmare bestämt i stomkompletteringsfasen, med största fokus 
på hur arbetsmiljön i teorin skulle kunna förändras av detta. 
 
Metod: För att uppnå målet med studien har det genomförts en dokumentanalys av 
företagets arbetsmiljöhandbok för att se och kunna jämföra med de rutiner för 
arbetsmiljö som företaget har i dagsläget. Fortsättningsvis har det genomförts 
kvalitativa intervjuer med sju anställda på företaget, fyra yrkesarbetare och tre 
tjänstemän. Respondenterna frågades om hur de tycker att arbetet med 
stomkomplettering fungerar i dagsläget samt om det lean-koncept som tagits fram 
utifrån studiens teoretiska ramverk och vad de tyckte om detta.  
 
Resultat: Utifrån det teoretiska ramverket har ett arbetssätt enlig lean tagits fram och 
utifrån intervjusvaren har detta reviderats och förfinats med hjälp av de åsikter och 
förslag som fåtts av respondenterna. Konceptet beskriver vilka rutiner och vilka 
dokument som behöver utvecklas för att lean ska kunna användas effektivt men också 
för att det inte ska stjälpa arbetet med arbetsmiljön.  
 
Konsekvenser: Att införa lean i stomkompletteringsfasen skulle med all säkerhet 
kunna förhöja effektiviteten på arbetsplatsen med strikta strukturer och rutiner i 
arbetsuppgifterna. Arbetsmiljön kan förbättras genom förenkling av riskanalys och 
städning av arbetsplatsen men stjälpas genom den förminskning av variation av 
arbetsuppgifter som lean medför.  
 
Begränsningar: Studiens största begränsning har varit att lean-konceptet endast 
kunnat utredas ur ett teoretiskt perspektiv och inte som en praktisk fallstudie. Detta 
kom ur den begränsade tiden för arbetet. Utöver det har projektet också begränsats till 
stomkompletteringen i byggproduktionen, för att det teoretiska ramverket och den 
nödvändiga empirin skulle blivit alldeles för omfattande om hela byggproduktionen 
skulle granskas.  
 
Nyckelord: LEAN, LEAN Production, LEAN Construction, Work flow, Work 
environment, Construction site safety.   
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1 Inledning 
Denna rapport är ett examensarbete utfört vid Jönköpings Tekniska Högskola, JTH, av 
Elinor Bäck och Calle Glad. Studenterna läser programmet Byggnadsteknik: 
byggnadsutformning med arkitektur och examensarbete genomförs som en separat kurs 
i den sista terminen av utbildningen. Arbetet skrivs i samarbete med 
entreprenadföretaget Bernhardsson & Carlsson, B&C, som är en etablerad 
byggentreprenör i Linköping.  

1.1 Bakgrund 
I samarbete med B&C kommer detta arbete att handla om lean och hur det skulle kunna 
fungera i en byggentreprenad med fokus på arbetsmiljö. Problemets ursprung kommer 
ur reflektioner från anställda på företaget, närmare bestämt en platschef som helt enkelt 
undrade hur ett lean-arbetssätt skulle kunna se ut på byggarbetsplatsen. B&C är ett 
entreprenadföretag som 2018 omsatte ca. 326 mkr och som 2018 hade 86 anställda 
(allabolag.se, 2018). Företaget är idag certifierat enligt BF9K, som är byggbranschens 
kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem (bcbygg.se, 2019). 
 
Lean är i grund och botten en verksamhetsstrategi för att nå ett mål som kan användas 
av diverse organisationstyper. Lean är inte färdiga metoder eller verktyg eller principer. 
Lean utformas olika beroende på hur organisationen ursprungligen ser ut och hur den 
sedan ska utvecklas och anpassas för att uppnå ett lean-arbetssätt. Grundläggande för 
lean är att flödeseffektivitet prioriteras framför resurseffektivitet i samband med och 
genom att eliminera och reducera variation i en process (Modig & Åhlström, 2015). 
 
En grundläggande del av lean är som ovan nämnt variation och hur den hanteras. Helst 
ska den elimineras eller reduceras så mycket som möjligt för att kunna uppnå maximal 
effektivitet i det lean-baserade arbetet (Modig & Åhlström, 2015). Det motsäger i sin 
tur ett, enlig arbetsmiljöverket och dess forskning, arbetsmiljövänligt klimat på en 
arbetsplats. Flera verktyg som lean använder bygger på standardisering och ökad 
arbetstakt vilket kan hämma den anställdes autonomi och variationen i den anställdes 
arbete. Variation i arbete är viktigt både utifrån psykiska och fysiska perspektiv. 
Variation är en del av vad som kallas tillfredsställande psykisk arbetsmiljö (Fagerlind 
& Ekberg, 2016). Samtidigt är variation viktigt för den fysiska arbetsmiljön, då dålig 
variation kan bidra till trötthet och belastningsbesvär (Matthiasen & Lewis, 2016). 
 
I dagsläget är forskningen kring integrerande av lean i byggbranschen i samband med 
arbetsmiljö relativt tunn, då i jämförelse med andra industriella branscher. Enligt en 
kunskapssammanställning gjord på uppdrag av arbetsmiljöverket, fanns det så sent som 
2016 endast en framträdande studie som granskar lean i kombination med 
byggentreprenader och arbetsmiljö (Fagerlind & Ekberg, 2016). Denna studie är utförd 
i Danmark på tre konkurrerande entreprenadföretag och kan enligt författaren av 
studien inte användas som en generaliserande bild av lean i en byggentreprenad med 
fokus på hälsa- och säkerhetsarbete. Studien visar däremot att arbete med hälsa och 
säkerhet kan integreras i lean-arbetet. Studien är dock alldeles för icke-omfattande och 
smal för att på något sätt kunna representera branschen i sin helhet (Forman, 2013).  
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1.2 Problembeskrivning 
Det problem och det uppdrag som tagits fram i samarbete med företaget är ett problem 
som utretts i många andra branscher men som i dagsläget endast vidrörts i 
byggbranschen (Fagerlind & Ekberg, 2016). Enligt Sveriges kommun och landsting 
ägnade sig 2011 hela 88 % av landstingen och 33 % av kommunerna åt arbete enligt ett 
lean-koncept (SKL, 2011). Inom kommun och landsting handlar det mycket om arbete 
med äldreomsorg respektive sjukvård. Flera svenska myndigheter har också börjat 
adoptera lean som arbetssätt. Däribland ingår Försäkringskassan och Rikspolisstyrelsen 
(Brännmark, 2012). De senaste 15 åren har lean även haft ett genombrott inom svensk 
tillverkningsindustri och här finns ett stort utbud på vetenskapliga studier som granskar 
huruvida lean är gynnande för arbetsmiljö, både psykisk och fysisk (Fagerlind & 
Ekberg, 2016).  
 
Lean har sedan innan applicerats och studerats ur arbetsmiljösynpunkt hos en mängd 
olika verksamheter. Även applicering av lean och fortsatt utredning av dess 
funktionalitet i byggbranschen förekommer. En fallstudie från 2014 visar att en 
entreprenör som ägnar sig åt tegelfasader kunde öka sin processeffektivitet med 27 % 
och öka tiden som ägnas åt värdeadderande arbete med 41 % (Abbasian-Hosseini, 
Nikakhtar & Ghoddousi, 2014). Detta med en tydlig modell för hur arbetet skulle 
utföras. Ytterligare en studie 2016 visar att projektstyrning enligt lean kan minska 
slöseri i både tid och fysiska resurser om det appliceras både i projektgruppen och i 
själva utförandet. Detta jämfört med traditionell projektstyrning, utan någon som helst 
tanke på lean och dess hjälpmedel mot en effektivare verksamhet. (Ansah, Sorooshian, 
& Mustafa, 2016). Något som i byggbranschen enligt arbetsmiljöverket saknas, jämfört 
med andra verksamhetstyper som adopterat lean, är studier om huruvida lean påverkar 
arbetsmiljön i en byggentreprenad. Vare sig det är positivt eller negativt finns det enligt 
en kunskapssammanställning gjord på uppdrag av arbetsmiljöverket endast en ordentlig 
studie (Fagerlind & Ekberg, 2016). Denna studie visar att en arbetsmiljöpolicy som 
införs i samband med en omorganisering enligt lean kan ha positiva effekter men att 
studien i sig är för smal för att kunna ge en generaliserande bild (Forman, 2013). 
 
En av lean-strategins byggstenar är reducering och elimineringen av variation i 
verksamhetens process och dess arbetsuppgifter (Modig & Åhlström, 2015). För att 
definiera lean, som har en hög abstraktionsnivå, används ibland ett ramverk som kallas 
för effektivitetsmatrisen (se Figur 1). Det ultimata tillståndet för en organisation att 
befinna sig i är givetvis vid stjärnan, då både resurseffektivitet och flödeseffektivitet 
har uppnått en perfekt balans. Det största hindret för att uppnå det här tillståndet 
benämns variation i ordets alla former; variation i arbetsuppgifter, variation av 
produktutbud, variation av produktförfrågan och variation i tillverkningsprocessen. 
Variation är huvudorsaken till att effektivitets fronten (se Figur 2) förflyttas bort från 
det ultimata tillståndet (Modig & Åhlström, 2015). 
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Figur 1 Effektivitetsmatrisen (Modig & Åhlström, 2015)  

 
 2 Effektivitetsmatrisen med effektivitetsfront (Modig & Åhlström, 2015) 

 
I en ideal arbetsmiljö är variation dock en central byggsten. Både ur ett psykiskt 
hälsosamt perspektiv, där variation gynnar kreativitet och autonomi (Fagerlind & 
Ekberg, 2016) men även ur ett fysiskt hälsosamt perspektiv. Enformighet och brist på 
varierande arbetsuppgifter kan leda till trötthet och muskelbelastningar, vilket i sin tur 
kan leda till bestående skador. Skadorna kan komma i form av faktiska 
belastningsskador eller från olycksfall då den arbetande lättare tappar fokus och bortser 
från ett aktivt säkerhetstänk vid trötthet (Matthiassen & Lewis, 2016). 
 
Stomkomplettering är en stor del av byggproduktionen och innehåller många olika 
moment som kan påbörjas under själva stombyggnaden och pågår fram till att huset i 
stort sett är klart (Nordstrand, 2008). Fasen stomkomplettering förekommer under 
merparten av produktionen i projektet och därmed under en lång del av byggprocessen. 
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År 2017 inträffade 2158 arbetsolyckor, det uppkom 371 arbetssjukdomar och det 
inträffade 4 dödsfall under produktionsskedet av byggprocessen (Samuelson, 2018). I 
och med att stomkompletteringen är en stor del av byggproduktionen och att det i 
byggproduktionen förekommer skador och sjukdomar är det viktigt att i det skedet säkra 
arbetsmiljön och säkerheten. 
 
Detta leder fram till det slutgiltiga problemet i branschen och uppdraget från företaget. 
Lean bekämpar variation för att kunna uppnå maximal effektivitet och därmed en 
lönsam verksamhet. Arbetet skall i klartext ställa lean mot arbetsmiljö med överskriften 
variation i arbetet, för att utreda om det är försvarbart att införa ett lean-koncept i fasen 
stomkomplettering av en byggproduktion med arbetsmiljö i fokus. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att undersöka hur ett lean-koncept skulle kunna utformas med 
fokus på arbetsmiljö i stomkompletteringsskedet i produktionen, samtidigt hur detta 
teoretiskt skulle påverka arbetsmiljön. Lean-konceptet kommer på arbetsplatsen att 
definieras genom rutiner och dokument som assisterar ett effektivt lean användande. 
För att på så sätt se möjligheterna med lean i en byggentreprenad, men även om det 
finns brister för arbetsmiljön med att implementera ett lean-koncept i en 
byggentreprenad.  
 

• Hur skulle utförandet av stomkompletteringar i produktionsskedet se ut enligt 
ett lean-koncept med fokus på arbetsmiljö? 
 

• Hur bidrar ett lean-koncept teoretiskt på en byggarbetsplats med fokus på 
arbetsmiljö och effektivitet sett ur ett utförande-perspektiv? 
 

• Vilka rutiner och dokument behöver finnas på en arbetsplats för ett effektivt 
användande av lean? 

1.4 Avgränsningar 
• Arbete kommer endast att granska användningen av lean på en byggarbetsplats 

ur arbetsmiljösynpunkt.  
 

• Arbetet innefattar inte ett faktiskt test av en lean verksamhetsstrategi utan 
kommer att teoretiskt granska dess möjligheter.  
 

• Arbetet kommer endast att beröra produktionsskedet i byggprocessen och inte 
byggprocessen som helhet. 
 

• Arbetet omfattar inte heller produktionsskedet i sin helhet utan kommer att 
fokusera på stomkomplettering. 
 

• Arbetet kommer inte ta hänsyn till lean hos underentreprenörerna utan endast 
hos företaget som studien utförs i samarbete med.  
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1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggd enligt följande: 
• Kapitel 1: Inledning 
• Kapitel 2: Metod och genomförande  
• Kapitel 3: Teoretiskt ramverk  
• Kapitel 4: Empiri 
• Kapitel 5: Analys och resultat  
• Kapitel 6: Diskussion och slutsatser 
 
Rapporten disponeras i sex kapitel. Det första kapitlet redogör för problemet som 
arbetet ska bemöta samt hur problemet ska utredas. Kapitlet metod och genomförande 
beskriver hur data samlats in för att bearbeta problemet och hur data som samlats in 
sedan används i rapporten. Kapitel tre, teoretiskt ramverk, presenterar de teorier som 
läsaren behöver känna till för att förstå nästkommande kapitel. I kapitlet läggs mycket 
tyngd på lean och dess principer i och med att detta är en central del i arbetet.  
 
I kapitel fyra, empiri, redovisas den data och fakta som samlats in via arbetets 
undersökningsmetoder. Fortsättningsvis går kapitel fem, analys och resultat, genom det 
resultat som studien genererat i förhållande till problem och frågeställningar samt 
analyserar dessa. I det sista kapitlet, diskussion och slutsatser, ges en sammanfattning 
av studiens resultat och de metoder som använts. Här reflekteras också över de 
begränsningar studien haft samt över möjlig framtida forskning i ämnet. 
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2 Metod och genomförande 
Här redovisas tillvägagångssättet för att genomföra studien, hur den vetenskapliga 
förankringen har granskas samt hur datainsamlingen har genomförts.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Kvalitativa undersökningar är det arbetssätt som är bäst lämpat för frågeställningarna 
som har bearbetas. Den kvalitativt inriktade forskningen utgörs av intervjuer, där 
frågorna gav utrymme för kandidaten att svara med egna ord (Patel & Davidson, 2011). 
Undersökningen om lean som koncept i produktionsskedet och närmare bestämt 
stomkomplettering i byggprocessen är möjlig har utförts med stöd av Bernhardsson & 
Carlsson i Linköping.  
 
I detta arbete har fokus legat på två olika metoder samt litteraturstudie för att samla in 
information till arbetet. Första metodvalet i arbetet är dokumentanalys, som berörde 
dokument gällande arbetsmiljöpolicyn på Bernhardsson & Carlsson. Detta med 
relevans för att besvara alla tre frågeställningarna (Patel & Davidson, 2011). 
 
Det andra metodvalet är semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer har 
i arbetet syftet att få ta del av kandidatens uppfattningar om variation i arbetet. Denna 
form av intervju utgår från samma huvudfrågor till alla kandidater men följdfrågorna 
baserades på svaren som huvudfrågorna gav. Det farliga med denna typ av intervju är 
att följdfrågorna kan komma att behandla fel område (Patel & Davidson, 2011). 
 
Litteraturstudien upplyser om ämnet och ger en inblick i den forskning som redan finns 
på området. Detta genom sökning via högskolebiblioteket för att få underlag att studera. 
Detta gav en inblick i lean som verksamhetsstrategi samt om arbetsmiljö, för att främst 
besvara den första frågeställningen. Denna metod har även legat som grund för 
intervjuunderlaget (Olsson & Sörensen, 2011). 
 
Underlaget från intervjuerna, tillsammans med litteraturstudien motiverar resultatdelen 
och diskussionsdelen. Kandidaterna till de semistrukturerade intervjuerna är 
yrkesarbetare och tjänstemän på olika positioner. Intervjun hölls i två olika delar, den 
första delen handlade om hur arbetet med stomkomplettering fungerar i dagsläget. Den 
andra delen var efter att lean-konceptet presenterades och handlade om respondenternas 
åsikter kring detta. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Nedan redovisas hur varje frågeställning kopplas till de valda metoderna för 
insamlingen av data.  

2.2.1 Hur skulle utförandet av stomkompletteringar i produktionsskedet 
se ut enligt ett lean-koncept med fokus på arbetsmiljö? 
Den första frågeställningen har besvarats med hjälp av litteraturstudie och 
dokumentanalys. Detta för att bidra med kunskap om lean, arbetsmiljöpolicy och för att 
se hur en lean verksamhetsstrategi kan se ut på ett medelstort entreprenadföretag. Vilket 
sedan utgör underlag för nästkommande frågeställning.   
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2.2.2 Hur bidrar ett lean-koncept teoretiskt på en byggarbetsplats med 
fokus på arbetsmiljö och effektivitet sett ur ett utförande-perspektiv? 
Den andra frågeställningen har besvarats med hjälp av semistrukturerade intervjuer 
med yrkesarbetare och tjänstemän. Detta för att få material och kunskap om hur 
yrkesarbetarna och tjänstemännen upplever en lean verksamhetsstrategi för deras 
arbete. Samtidigt som materialet från första frågeställningen gav underlag till denna 
frågeställning, för att applicera ett fiktivt lean-koncept till intervjuerna.  

2.2.3 Vilka rutiner och dokument behöver finnas på en arbetsplats för 
ett effektivt användande av lean?  
Den tredje frågeställningen har besvarats med hjälp av dokumentanalyser samt 
semistrukturerade intervjuer. Dokumentanalyserna bidrar med kunskap om vilka 
rutiner som i dagsläget finns på byggarbetsplatsen, samt vilka rutiner som behöver 
utökas. Intervjuerna bidrog med kunskap om hur rutiner och dokument ska utformas. 

2.3 Litteraturstudie 
Arbetets litteraturstudie, genomförd för att få en bild av forskningsläget för det valda 
ämnet, har gjorts med hjälp av de databaser tillgängliga för studenter genom 
Högskolebiblioteket i Jönköping. Efter rekommendation från högskolan har databasen 
Scopus huvudsakligen använts. Övergripliga sökningar har också gjorts i 
högskolebibliotekets discoverysystem Primo, som genom genomförda sökningar ger 
allt från tryckta böcker tillgängliga i högskolebiblioteket till vetenskapliga 
publikationer.  
 
De artiklar som fortsättningsvis använts i arbetet har erhållits genom att ange sökord 
relevanta för det material som eftersökts. Då lean production och construction är 
centrala begrepp för arbetet har dessa varit återkommande söktermer för att få aktuell 
information. För att det material som använts i arbete skulle vara så uppdaterat som 
möjligt har material publicerat efter 2014 betraktats i första hand. För att sedan gå 
igenom sökresultaten och få ut relevanta artiklar har artiklarnas sammanfattningar 
granskats för att se om artiklarna i sig behandlar ett för studien intressant ämne. Centralt 
i arbetet är också begreppet arbetsmiljö, i första hand arbetsmiljösituationen i Sverige. 
För att få tillgång till tidigare, relevant forskning har flera kunskapssammanställningar 
utförda på uppdrag arbetsmiljöverket granskats. 
 
Sökord: LEAN, LEAN Production, LEAN Construction, Work flow, Work 
environment, Construction site safety. 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
Studien använder sig av två olika metoder för datainsamling, dokumentanalys och 
intervjuer.   

2.4.1 Dokumentanalys  
Dokumentanalyser har genomförts som en kvalitativ analys, med utgångspunkt i 
frågeställningarna (Patel & Davidson, 2011). De dokument som har analyserats berör 
främst arbetsmiljöpolicyn på företaget Bernhardsson & Carlsson.  
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2.4.2 Intervjuer  
Intervjuerna har utförts semistrukturerade, och syftet med detta var att främst få ta del 
av kandidatens uppfattningar angående variation i arbetet. De semistrukturerade 
intervjuerna utgick från samma huvudfrågor till alla yrkesarbetare och samma 
huvudfrågor till alla tjänstemännen. Följdfrågorna baserades enbart på svaren utifrån 
huvudfrågorna (Patel & Davidson, 2011). 

2.5 Arbetsgång 
Avsnittet redovisar hur de två valda datainsamlingsmetoderna har tillämpats på studien.  

2.5.1 Dokumentanalys  
Dokumentet som har analyserats är Bernhardsson & Carlssons Arbetsmiljöhandbok, 
för att få en inblick i företagets arbetsmiljö samt deras arbetsmiljöpolicy.  

2.5.2 Intervjuer  
Totalt har sju intervjuer genomförts med anställda på företaget. Tre av dessa har varit 
med tjänstemän, två platschefer och en arbetsledare. Resterande fyra var med 
yrkesarbetare i olika åldrar och med skiljande erfarenhet av branschen. Detta för att få 
olika åsikter om ett lean-arbetssätt beroende på hur erfarna yrkesarbetarna var med det 
sätt som det dagsläget arbetades på.  
 
Till de två olika yrkesgrupperna ställdes snarlika frågor (se bilaga 1) för att få 
information om samma sak men ur två olika perspektiv. Intervjuerna spelades in med 
hjälp av en ljudinspelningsapplikation till iPhone och anteckningar om intressanta 
klockslag i intervjuerna togs för att snabbt kunna ta fram relevanta citat ur intervjuerna. 
Intervjuerna har använts till att delvis besvara alla frågeställningar men främst 
frågeställning två och tre. 

2.6 Trovärdighet 
 
Validiteten  
För att säkerställa innehållsvaliditeten har den insamlade empirin kopplats till 
undersökningens teoretiska ramverk. Detta genom att omformulera de teorier som 
beskrivs i kapitel 3 till enskilda intervjufrågor (Patel & Davidson, 2011). För att 
ytterligare säkerställa innehållsvaliditeten har intervjufrågorna granskats av handledare 
i projektet, som är insatt i problemområdet. De källor som används i studien är som 
senast sekundärkällor. Då detta är en kvalitativ studie är det inte möjligt att säkerställa 
den samtidiga validiteten (Patel & Davidson, 2011). 
 
Reliabiliteten 
För att säkerställa reliabiliteten ska undersökningen kunna göras om och få samma 
resultat, med små felmarginaler (Patel & Davidson, 2011). Detta betyder att tolkningen 
av svaren inte skall skifta, utan förbli densamma när den tolkas av olika personer. Det 
säkerställdes genom att båda studenterna medverkade vid intervjuerna och tolkade 
svaren tillsammans. Frågorna i intervjuerna har utformats neutralt och inte på något sätt 
ledande, för att få ett så ärligt svar som möjligt och för att säkerställa reliabiliteten. Alla 
kandidater fick samma frågor i samma ordning för att öka reliabiliteten. Följdfrågorna 
och svaren på dessa skiljer något mellan de olika respondenterna och därmed minskar 
reliabiliteten något. Detta bedöms dock inte påverka arbetet i sin helhet, då olika och 
nyanserade svar är något som eftersöks. 



Teoretiskt ramverk 

9 

3 Teoretiskt ramverk 
Avsnittet redovisar teoretiska kopplingen till frågeställningarna samt att valda teorier 
för studien redovisas i detalj.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori  
För att besvara den första frågeställningen Hur skulle utförandet av 
stomkompletteringar i produktionsskedet se ut enligt ett lean-koncept med fokus på 
arbetsmiljö? kommer nedanstående teorier att kopplas. 
  

• Lean production  
• Lean construction  
• Stomkompletteringsskedet i byggproduktionen 

 
För att besvara den andra frågeställningen Hur bidrar ett lean-koncept teoretiskt på en 
byggarbetsplats med fokus på arbetsmiljö och effektivitet sett ur ett utförande-
perspektiv? Kommer teorier från första frågeställningen, samt nedanstående teorier 
även att kopplas. 
 

• Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete 
• Lean verksamhetsstrategi  

 
För att besvara den tredje frågeställningen Vilka rutiner och dokument behöver finnas 
på en arbetsplats för ett effektivt användande av lean? Kommer teorier från de två 
föregående frågeställningar att användas, samt följande: 
 

• Dokument och rutiner som skall finnas på en byggarbetsplats 

3.2 Lean Production  
Lean production som uttryck myntades i boken The machine that changed the world, 
av Womack, Jones & Roos (1990) och författarna jämförde där Toyotas 
produktionsprocess med tre stora amerikanska motortillverkare. Författarna av boken 
kom fram till att Toyota var överlägsna i sin tillverkningsprocess. Detta genom att 
minimera det utrymme som tillverkningen upptar, snabbare utveckla nya 
tillverkningsprocesser, använda färre investeringsverktyg men samtidigt leverera hög 
kvalitet, använda mindre lagerutrymme och samtidigt leverera ett stort utbud av 
produkter (Womack, Jones & Roos, 1990). Efter att boken publicerades 1990 har det 
forskats mycket kring lean och dess synonym Toyota Production System, TPS (Gao & 
Low, 2014).  
 
Toyota Production System bygger på att eliminera slöseri i olika former. Två ytterst 
väsentliga delar av TPS är JIT och jidoka. Dessa är “två sidor av samma mynt” som 
kompletterar varandra vid implementering av en lean verksamhetsstrategi (Modig & 
Åhlström, 2015) 

3.2.1 Just-in-time 
Just-in-time, eller JIT, syftar på att reducera kostnader genom att optimera 
lagerhållningen för att säkerställa att råa material, halvfabricerade produkter och helt 
färdiga produkter finns på rätt plats vid rätt tid. JIT förminskar väntetider i produktionen 
och eliminerar därmed slöseri i form av tid (Li, Wang, Wu G., Wu X. & Yuan, 2019). 
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I teorin kan ett tillverkningsföretag som tillämpar den här typen av flöde uppnå noll 
lagerhållning, då allt material som finns bearbetas i produktionen (Gao & Low, 2014). 
Att implementera JIT i en process är dock allt annat än enkelt. Det kräver intensiv 
detaljplanering av hanteringen av varje material och komponent i processen och dessa 
kan uppnå tusental (Gao & Low, 2014). 

3.2.2 Jidoka 
Jidoka, eller autonomation, handlar om att skapa en organisation som är så pass synlig 
och visuell att om något skulle störa, förhindra eller hämma flödet i en process kan detta 
direkt identifieras (Modig & Åhlström, 2015). Jidoka kan också delas in i fem steg när 
det gäller identifiering av hantering av hinder i en process. Steg ett (1) är att identifiera 
hindret eller problemet, steg två (2) är att stoppa processen för att lättare kunna åtgärda 
problemet, steg tre (3) är att återställa produktionen efter att problemet har hanterats, 
steg fyra (4) är att identifiera den grundläggande orsaken till problemet och steg fem 
(5) är att hantera den grundläggande orsaken för att problemet inte ska uppstå igen 
(Grout & Toussaint, 2010). Att stoppa en process är å ena sidan mycket kostsamt men 
har enligt Toyota visat sig vara långsiktigt effektivt genom förebyggandet av framtida 
liknande stopp. Viktigt är också att all personal i produktionskedjan kan stoppa, 
identifiera och hantera problem som uppstår för att snabbare kunna åtgärda de hinder 
som uppstår. Då ett stopp leder till problemlösning kommer en produktionskedja där 
jidoka appliceras i längden ha färre stopp och bättre kvalitet än en som inte applicerar 
jidoka (Grout & Toussaint, 2010). 
 

3.3 Lean Construction 
De framgångar som lean har haft inom tillverkningsindustrin och de fördelar som 
uppdagats genom dess implementering har resulterat i att andra industrier har börjat 
snegla på och applicera lean i sina processer. Den ursprungliga tanken med Lean 
Construction delar grund med den för lean production: att eliminera slöseri och 
maximera framarbetat flöde (Gao & Low, 2014). Många olika sätt för att implementera 
lean som produktionsstyrningssystem i byggbranschen har tagits fram.  
 
Att bygga enligt ett lean-arbetssätt har idag testats på många olika typer av projekt och 
enligt Gao och Low (2014) syns många positiva effekter av att implementera lean i 
byggprojekt. De är dock långt ifrån så effektiva som i tillverkningsindustrin, men detta 
menar tros bero på att byggindustrin och tillverkningsindustrin skiljer sig från varandra 
på så många sätt.  
 
Enligt Gao och Low (2014) är litteraturen i dagsläget bristfällig vad gäller den 
mänskliga faktorn inom lean construction. De menar att problemet med den mänskliga 
faktorn och som de i sin bok kallar det, Human Resource Management, eller HRM, i 
dagsläget har utelämnats eller ignorerats. Total fokus läggs istället på högre effektivitet 
och hantering och eliminering av slöseri. Detta tros kunna förhindra att ung, intelligent 
och kreativ arbetskraft väljer att söka sig till branschen. 
 
Fortsättningsvis finns det ett flertal studier som visar på att implementering av lean kan 
ge stora och positiva effekter på en byggverksamhets prestationer. En studie utförd på 
ett modernt byggföretag i USA visade efter 6 månader att arbetskraftens effektivitet 
ökade med 10 % samtidigt som arbetskraftskostnaderna minskade med 18 %. Detta för 
att det genom effektivare arbetskraft krävdes mycket färre övertidstimmar (Yu, Al-
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Hussein, Al-Jibouri, & Telays, 2013). En något tidigare fallstudie utförd av Salem 
(2006) visar vid ett erfarenhetsåterföringsmöte vid slutet av ett projekt att alla aktörer 
inblandade i detta projekt, som var ett pilotprojekt för ett lean-arbetssätt inom 
byggindustrin, gärna skulle fortsätta arbeta på detta sätt. Detta projekt ska ha inneburit 
bättre prestationer och en säkrare arbetsplats än andra samtidiga projekt av samma 
företag.  Gao och Low (2014) menar att flera fallstudier visar implementering av lean i 
byggentreprenader kan ha positiva effekter inom en mängd olika områden, däribland: 
produktivitet, kvalitet, relationer mellan aktörer i projekten, tidsfristen för projekten och 
trivsel på arbetsplatsen.  

3.4 Stomkompletteringsskedet i byggproduktionen  
Byggnadsdelarna i stomkompletteringen är icke bärande vilket gör att de kan flyttas 
och byggas om utan att det påverkar stommen. Under stomkompletteringen behöver 
flera yrkesgrupper arbeta samtidigt, vilket gör att konkurrensen om ytorna inomhus 
ökar samtidigt som yrkesgrupperna behöver mycket tid till arbetet (Sveriges 
Byggindustrier, 2017).  
 
Det finns både yttre och inre stomkomplettering. Med den yttre stomkompletteringen 
avses att göra byggnaden till ett så kallat “tätt hus”. Hit hör beklädnad av fasader, 
yttertak samt montering av dörrar och fönster. Den inre stomkompletteringen omfattar 
innerväggar, undertak, beklädnad av invändiga väggar, tak och golv med mera. 
Stomkompletteringsskedet innehåller många olika delar som kan påbörjas innan 
stommen är klar och fortsätter ända fram tills att huset nästan är helt färdigt 
(Nordstrand, 2008).  
 
Till stomkompletteringen räknas även den vertikala kommunikationen via trapphusen 
och den horisontella kommunikationen via loftgångar, men även balkonger, terrasser 
och burspråk (Adler, 2005).   

3.5 Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete 
Den 31 mars 2016 trädde föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 
2015:4) i kraft, vilka reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och 
kränkande särbehandling. Dessa föreskrifter är förtydligande av vad arbetsgivare samt 
arbetstagare har ansvar för (av.se, 2018a).  
 
Hög arbetsbelastning och problem med det sociala samspelet på arbetsplatsen är de två 
största riskerna för att arbetsrelaterad stress skall uppkomma. Detta kan förebyggas 
genom organisatoriska åtgärder, antingen öka resurserna eller minska kraven på arbetet 
(av.se, 2018b).  
 
Bullrig miljö gör det svårare att korrekt uppfatta tal, varningssignaler eller andra viktiga 
ljud, vilket kan medföra att en olycka inträffar. Arbetsuppgifterna blir mer ansträngande 
och uttröttande i en bullrig miljö, om koncentrationen blir störd och stressfaktorerna 
ökar av ljudet, vilket kan göra att kvaliteten på arbetet sjunker. Men störande buller kan 
även påverka kroppen med förhöjt blodtryck, ökad hjärtfrekvens, utsöndring av 
stresshormoner och hörseln. Vid starka ljud påverkas hårcellerna i innerörat och 
hörselnerven skadas, hörseln tar skada snabbare vid starkare ljud (av.se, 2018c). 
 
Människans kropp mår bra av, och är byggd för, rörelse och belastning. Kroppen klarar 
de flesta arbetsrörelser och arbetsställningar utan att ta skada. Det viktiga är att det finns 
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variation i rörelserna och belastningen. Lika viktig är möjligheten att återhämta sig, 
återhämtningen blir svårare och riskerna för besvär ökar om rörelserna och 
belastningarna upprepas ofta eller pågår under en längre tid. Statiskt muskelarbete, att 
samma muskler arbetar utan paus, försämrar blodflödet till musklerna vilket gör att 
risken för belastningsbesvär ökar (av.se, 2018d).  

3.6 Lean verksamhetsstrategi  
Lean verksamhetsstrategi bygger på att standardisera. En strategi för att nå ett mål, som 
bygger på att prioritera hög flödeseffektivitet mer än resurseffektivitet. Strategin jobbar 
för att eliminera, reducera och hantera variationen med ambitionen att kontinuerligt öka 
flödeseffektiviteten men även resurseffektiviteten, detta med hjälp av Just-In-Time och 
Jidoka. För att realisera lean som verksamhetsstrategi måste organisationens avsikt vara 
att öka flödeseffektiviteten genom att eliminera, reducera eller hantera variationen 
(Modig & Åhlström, 2015). 
 
Lean har en hög abstraktionsnivå vilket gör att det är oberoende av sammanhanget och 
kan appliceras på olika organisationer med hjälp av Toyota Production Systems olika 
steg av abstraktionsnivåer (se figur 3 nedan). 
 

 
Figur 3 Lean verksamhetsstrategi (Egen figur)  

 
Värderingarna definierar hur organisationen skall bete sig oavsett vilken situation eller 
vilket sammanhang, värderingarna är till för att minska variationen i hur organisationen 
är. Att använda värderingar som medel för att ha fokus på flödeseffektiviteten gör att 
alla i organisationen blir beroende av varandra, vilket gör att alla i organisationen måste 
respektera och samarbeta med varandra (Modig & Åhlström, 2015). 
 
Principer definierar hur organisationen skall prioritera samt fatta beslut, principerna är 
till för att minska variationen i hur organisationen fattar beslut. Att använda principer 
som medel i en lean verksamhetsstrategi är till för hur organisationen skall tänka för att 
öka flödeseffektiviteten (Modig & Åhlström, 2015). 
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Metoderna definierar hur organisationen skall utför alla olika uppgifter. Metoderna är 
till för att minska variationen i vad organisationen gör. En vanlig metod att använda i 
en lean verksamhet är de 5s:en, Sortera, strukturera, systematisk städning, standardisera 
och självdisciplin, detta för att skapa en välorganiserad arbetsplats och slippa lägga tid 
på fel saker (Modig & Åhlström, 2015). 
 
Aktiviteterna och verktygen definierar vad organisationen behöver för att förverkliga 
metoderna, verktygen och aktiviteternas syfte är att minska variationen i vad 
organisationen använder. Verktyg som medel har en väldigt låg abstraktionsnivå, vilket 
gör att det medlet är beroende av sammanhanget, vilket betyder att verktygen som 
utvecklas i ett sammanhang inte behöver passa in i något annat sammanhang men 
fortfarande är lean (Modig & Åhlström, 2015). 

3.7 Dokument och rutiner på byggarbetsplatsen  
Avsnittet redovisar vilka dokument och rutiner som måste finnas på en byggarbetsplats 
enligt lag. 
 
Olycks- och tillbudsrapportering 
I föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) finns också krav på olycks- 
och tillbudsrapportering. Om en olycka eller ett tillbud inträffar ska detta utredas 
internt. Om behov uppstår sätts förebyggande åtgärder in (Sveriges Byggindustrier, 
2017).  
 
Riskbedömningar 
På arbetsplatsen ska det finnas dokument angående att något ska hända och risken att 
detta ska inträffa, samt vilken konsekvens detta kommer att ha (Sveriges 
Byggindustrier, 2017).  
 
Arbetsinstruktioner då allvarliga risker finns 
På arbetsplatsen ska det finnas tydliga instruktioner om hur arbetet skall utföras om 
arbetsmomentet innebär allvarliga risker (Sveriges Byggindustrier, 2017).  
 
Handlingsplaner 
Åtgärder som inte kan genomföras omedelbart skall föras in i en handlingsplan som 
beskriver vad som ska göras, vem som är ansvarig samt när det ska vara klart (Sveriges 
Byggindustrier, 2017).  
 
Arbetsmiljöpolicy 
I alla verksamheter med fler än tio arbetstagare ska det finnas en upprättad 
arbetsmiljöpolicy. Denna ska beskriva inriktningen på arbetsmiljöarbetet och 
målsättningarna inom arbetsmiljöområdet (Sveriges Byggindustrier, 2017).  
 
Rutiner för arbetsmiljöarbete 
Det skall finnas dokument och rutiner för hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete utförs 
i verksamheten om verksamheten har fler än tio anställda (Sveriges Byggindustrier, 
2017).  
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Uppgiftsfördelning 
Primärt så är det arbetsgivaren som har ansvaret att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet. Om arbetsgivaren inte har möjlighet att följa upp arbetsmiljöarbetet kan det 
delegeras till exempelvis chefer eller arbetsledare. Uppgiftsfördelningen måste vara 
dokumenterad om det är fler än tio anställda (Sveriges Byggindustrier, 2017).  
 
Årlig uppföljning av arbetsmiljöarbete 
Det ska årligen göras en uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Vid detta tillfälle 
kontrolleras att alla krav i föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) är 
uppfyllda (Sveriges Byggindustrier, 2017). Detta gäller om verksamheten har fler än 
tio arbetstagare.  

3.8 Sammanfattning av valda teorier 
Alla teorier som ovan beskrivs är enligt författarna relevanta för att ge en inblick i vad 
studien faktiskt går ut på. De två förstkommande, Lean Production och Lean 
construction är direkt sammanlänkade i och med att det andra bygger på det första. Lean 
production är dock inte direkt kopplade till de övriga avsnitten i och med att dessa syftar 
mer på arbetsmoment och arbetsmiljö inom byggbranschen. Lean är i sig centralt för 
arbetet och likaså arbetsmiljö och får därmed mycket utrymme i kapitlet. Det sätt som 
Lean produktion beskrivs på är utifrån hur lean har tänkt användas vidare i studien, i 
samband med den senare insamlade empirin. Vad en god arbetsmiljö är och vilka 
bestämmelser som finns för detta och för hantering av risker är också något med stor 
betydelse för studien och vidare sammankoppling med empirin. 
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4 Empiri 
Empirin består av två olika delar: dokumentanalysen som berör arbetsmiljöhandboken 
på företaget och interjuver med anställda på företaget.   

4.1 Dokumentanalys  
 
Dokumentanalys av Bernhardsson & Carlssons Arbetsmiljöhandbok  
Arbetsmiljöarbetet är en viktig del i verksamheten, där arbetsmiljön skall vara en 
naturlig del i hela verksamheten och i alla beslut som fattas. Det ska finnas en tydlig 
koppling mellan alla aktiviteter i verksamheten och arbetsmiljöarbetet, alla aktiviteter 
som påverkar arbetsmiljön skall genomföras effektivt och välplanerat.   
 
Företagets policy, regler och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet har grunden i 
Arbetsmiljölagen, AML, med tillhörande föreskrifter, AFS, från arbetsmiljöverket.  
Deras arbetsmiljöarbete består utav följande olika aktiviteter:  
 

• Arbetsmiljöpolicy 
• Rutinbeskrivningar för olika aktiviteter  
• Blanketter  
• Instruktioner   
• Checklistor  

 
Arbetsmiljöpolicyn på Bernhardsson & Carlsson är utformad så att arbetsmiljön i 
verksamheten inte ska ha en negativ påverkan för ohälsa eller skador på grund utav 
arbetet, samt att det är viktigt att medarbetarna trivs och kan utvecklas både 
yrkesmässigt och som individer. Målet med arbetsmiljöpolicyn är att uppfylla minst 
den arbetsmiljölagstiftning som de omfattas av och att sträva efter att förbättra 
arbetsmiljön såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.  
 
Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och 
skyddsombud, detta för att skapa delaktighet i alla delar av verksamheten och på alla 
nivåer i företaget när det gäller aktiviteter och frågor i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet.  
Samverkan är särskilt viktig när det gäller planering, information och utbildning 
rörande arbetsmiljöfrågor.  
 
Samtliga medarbetare i verksamheten ska vara väl insatta i ordnings och 
säkerhetsarbetet. Alla nyanställda i verksamheten ska få en introduktion i 
arbetsmiljörisker som finns i verksamheten och hur man ska förhålla sig för att inte 
skadas eller drabbas av ohälsa. Nya chefer ska få en grundläggande 
arbetsmiljöutbildning som omfattar systematiskt arbetsmiljöarbete och andra regler och 
föreskrifter i verksamheten. De som är utsedda till skyddsombud ska få kunskaper inom 
arbetsmiljöområdet som de behöver för att kunna utföra uppdraget. Fortlöpande ska alla 
arbetstagare få information om risker och brister i verksamheten så att de kan förebygga 
ohälsa och olycksfall i arbetet. Detta arbete görs för att veta att alla parter har rätt 
kunskap och kompetens inom arbetsmiljöområdet, saknas det kunskap eller kompetens 
i verksamheten ska en extern HR-part eller någon med likvärdig kompetens anlitas.   
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Genom rutinerna som finns för skyddsronder, vilka har syftet att undersöka och 
riskbedöma byggarbetsplatserna, tillfälliga kontor men även huvudkontoret, skall man 
fånga upp, identifiera och kartlägga fysiska och psykiska arbetsmiljörisker som kan 
finnas i verksamheten. Skyddsronderna stöds av checklistor och skall sedan skriftligt 
dokumenteras, brister och risker som framkommer vid ronderna ska hanteras enligt 
rutinerna för riskbedömning och ta fram en handlingsplan. Bedömningar skall göras av 
de risker som identifieras i arbetsmiljön eller arbetsbelastningen hos medarbetarna, allt 
detta skall dokumenteras skriftligt. Sker förändringar i verksamheten ska en 
undersökning göras av de risker som förändringarna kan medföra, som sedan blir 
underlag för riskbedömningen.  
 
Varje år för tjänstemännen och vartannat år för yrkesarbetarna skall ett 
medarbetarsamtal ske. Samtalet är till för att ta upp trivsel, arbetsbelastning, relationer 
mellan anställda och upplevda gränser mellan privat- och arbetsliv för att undersöka 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Löpande under året går även ledningen 
och extern HR-partner igenom sjukfrånvaron i verksamheten för att se om frånvaron är 
arbetsrelaterad för att då kunna vidta åtgärder.  
 
För de risker som uppkommer efter riskbedömningen skall åtgärder tas omgående, om 
det inte är möjligt skall man ta fram en handlingsplan som skall dokumenteras skriftligt.  
 
Alla tillbud och olyckor som sker i verksamheten skall rapporteras skriftligt via en 
blankett, så att åtgärder kan tas direkt och för att på en bild av vilka arbetsmiljörisker 
som finns i verksamheten. Alla rapporterade tillbud och olyckor skall utredas, för att 
kunna motverka att det upprepas. De allvarliga olyckor och tillbud som sker ska direkt 
anmälas till arbetsmiljöverket.  
 
Varje år skall företaget ha en uppföljning av den systematiska arbetsmiljön, detta för 
att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna men också ge en 
överblick för att kunna styra och förbättra arbetsmiljöarbetet.  
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4.2 Lean-koncept för stomkomplettering 
Här presenteras det lean-koncept som respondenterna tog del av. Lean bygger på att 
eliminera variation. Eftersom byggnaderna är kundanpassade kan inte variationen 
elimineras i själva byggnaden, utan variationen måste elimineras i arbetsuppgifterna i 
det specifika projektet. Ett utkast av ett lean-koncept för ett byggföretag med fokus på 
stomkomplettering utformas. Konceptet har tagits fram huvudsakligen med hjälp av 
boken Detta är lean av N. Modig och P. Åhlström (2015). Uppbyggnaden bygger på 
Toyotas pyramid och uppbyggnad av en lean verksamhet (se figur 3 nedan). För 
förklaring av innebörden av de olika nivåerna i verksamhetsstrategin, se avsnitt 3.6. 
Arbetssättet bygger på att inför mindre arbetslag med enskilda och i företaget 
standardiserade arbetsuppgifter.  
 

 
Figur 3 Lean verksamhetsstrategi (Egen figur)  

 

Värderingar  

• Stomkompletteringen skall bli korrekt utfört gentemot kundens behov och 
önskemål. 

• Stomkompletteringen skall utföras korrekt med hänsyn till miljö och 
arbetsmiljö.  

Principer  

• JIT  
• Jidoka 

Metoder JIT  

• Standardisering av leveranser och materialhantering.  
• Standardisering av verktygs- och resurshantering.  
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Aktiviteter JIT  

• Låta materielleveranser “se ut” på samma sätt i samtliga byggprojekt (så länge 
arbetsplatsens utformning tillåter detta).  

• Planera och beräkna hur mycket material som behövs i rätt utrymmen och i 
vilken tid.  

• Varje arbetslag har tillgång till de specifika verktyg som de behöver för de 
momentet.  

• Låta verktygs- och materialförvaring se ut på samma sätt i samtliga byggprojekt 
för att undanröja slöseri i form av tid.  

Verktyg JIT  

• Dokument för leveranshantering.  
• Samma person beräknar all materialåtgång. 
• Ha en ansvarig på varje arbetsplats som distribuerar materialet så att rätt mängd 

finns på rätt plats i rätt tid.  
• Dokument över arbetslagen och deras verktygsbehov.  
• Material och verktygs förvaring har en standardordning (t.ex. dokument eller 

bilder av hur verktygsboden ska se ut på varje arbetsplats).  
• Ha återkommande kontroller av arbetslagets verktyg där verktygens skick 

kontrolleras för att sedan undvika stopp på grund av trasiga eller saknade av 
verktyg.  

Metoder Jidoka 

• Standardisering av arbetsuppgifternas utförande. 
• Standardisering av personal för specifik arbetsuppgift. 

Aktiviteter Jidoka 

• Eliminera variation i arbetsuppgifter.  
• Låta arbetsuppgiften utföras på samma sätt under stomkompletteringsfasen i 

samtliga byggprojekt.  
• Upprätta mindre och “specialiserade” arbetslag.  
• Låta arbetslagen ägna sig åt ett eller få arbetsmoment inom stomkomplettering 

för att öka effektivitet och kvalitet genom kunskap och erfarenhet. Arbetslagen 
flyttas mellan projekten när deras uppgift är slutförd. 

Verktyg Jidoka 

• Dokument för arbetsuppgiftens utförande.  
• Granska återkommande arbetsuppgifter och dokumentera möjliga förbättringar. 
• Dokument för i vilken ordning arbetsuppgifter/moment ska utföras.  
• Specialiserad personal. 
• Kommunikation och planering (rätt arbetslag, rätt kunskap, rätt plats).  
• Utvärdera och “granska” arbetslagen för att se att det fungerar arbetsmässigt 

effektivt men också personligt och att arbetarna trivs i sitt arbetslag.  
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4.3 Intervjuer 
Nedan sammanfattas de mest konkreta och relevanta svar som fåtts under intervjuerna. 
Intervjuerna har hållits med tjänstemän och yrkesmän. Intervjufrågorna finns att läsa i 
bilaga 1.  

4.3.1 Intervju med tjänstemän  
Respondenterna frågades om hur det i dagsläget ser ut med arbete med 
stomkomplettering och hur det skulle kunna förändras med implementering av lean. De 
var av olika åldrar och med varierande erfarenhet av branschen. Intervjuer har hållits 
med två platschefer på två olika projekt i Linköping och en arbetsledare vid samma 
projekt som en av ovan nämna platschefer. Platscheferna har arbetat i branschen 29 
respektive 31 år och arbetsledaren i tio år.  
 
Respondenterna tycker generellt att arbete med stomkomplettering brukar flyta på bra. 
Moment som brukar kunna vara särskilt enkla är arbete med fönster. Enda 
förutsättningen där är att fönstret faktiskt ska passa i öppningen. Detta moment är heller 
inte så tidskrävande ur ett projekt-tids perspektiv. Andra moment som nämndes som 
välfungerande är listning och montering av innerdörrar. Momentet som samtliga 
respondenter såg som mycket tidskrävande och ibland bökigt är arbete med innerväggar 
och arbete ovan innertak. Här menar respondenterna att många ska “in i väggarna” och 
utföra arbete och att dessa ofta krockar med varandra om planeringen inte är perfekt. 
God kommunikation är något som respondenterna vid vissa tillfällen saknar. Det 
brukar, enligt respondenterna, inte vara så stökigt på arbetsplatsen vid arbete med 
stomkomplettering. De verkar vara överens om att det blir svårare att hålla ordning och 
reda i tidspressade perioder, då det vid dessa tillfällen läggs mer energi på att det 
faktiska arbetet ska bli klart och inte att hålla rent och snyggt på arbetsplatsen.  
 
Huruvida material- och verktygsförvaring är tydlig på arbetsplatsen hade 
respondenterna lite delade meningar om. En menar att yrkesarbetarna har koll på var 
material och verktyg är medan två andra menar att det frågas mer än vad det borde med 
tanke på den energi som läggs på att förvaringen ska vara tydlig. En sak som kom upp 
under intervjun med en platschef var att när material för ett långt arbetsmoment hade 
lagts fram av arbetsledningen för den lätt skulle hittas och vara nära till hands för 
yrkesarbetarna blev arbete ändå inte speciellt mycket mer effektivt. Det blev istället, 
enligt platschefens egen utsago, “skytteltrafik till skithuset”. Platschefen menar att 
arbetarna ofta gick till toaletterna i etableringen för att det förlorade den “naturliga 
pausen” som blir när det måste hämta nytt material eller andra verktyg. En annan 
platschef, när denne frågade om material ofta behöver flyttas runt på arbetsplatsen, 
menade att varje gång det händer är en gång för mycket. Alla respondenterna hade som 
gemensam åsikt att det läggs energi på att planera hur materialet ska stå på arbetsplatsen 
för det inte ska behöva flyttas. 
 
Respondenterna hade som gemensam åsikt att det är under tidspressade perioder som 
det uppstår stress, både hos dem själva men också hos yrkesarbetarna. Arbetsmomenten 
i sig är inte stressande men det är de kringliggande omständigheterna som skapar stress 
på arbetsplatsen. Vad gäller fysiska påfrestningar är det de tyngre momenten som sliter 
mest på yrkesarbetarna. Respondenterna nämnde montering av gipsskivor på 
innerväggar som ett påfrestande moment då skivorna är tunga och otympliga. En av 
platscheferna nämnde dock att han ser ett positivt arbetsmiljöarbete med tanke på att 
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skivorna från leverantören har blivit smalare och därmed lättare att jobba med. Även 
arbete med fönster kom upp som ett slitsamt arbetsmoment.  
 
Efter att ha blivit introducerade till det lean-arbetssätt som tagits fram i studien ställdes 
några intervjufrågor angående detta. Respondenterna ställde sig ganska negativt till 
arbetssättet. De såg effektiviteten i konceptet men ansåg arbetet bli alldeles för 
monotont med ett klassiskt lean-koncept implementerat i ett byggprojekt. De såg 
absolut fördelarna i den spetskompetens som uppstår i ett sådant arbetssätt. De menade 
dock att den arbetsrotation som är till glädje för många försvinner, samt att de mer 
fysiskt krävande arbetsmomenten kommer kunna slita ut kroppen mer än i dagsläget. 
Vid frågan om ständig utvärdering och förbättring var samtliga respondenter positivt 
inställda och nämnde att det är något som de vill se mer av i branschen idag. De tror 
också att arbetssättet kan ge en säkrare arbetsplats med den struktur och rutinerade 
personal som det medför. Alla kan vara medvetna om de risker som ens arbetsuppgift 
innebär och tror därför att riskerna kan förebyggas lättare.  
 
Vad gäller den minskade variationen som arbetssättet och lean innebär så var 
respondenterna väldigt negativt inställda. De ansåg det kunna bli tråkigt och slitsamt 
för kroppen med detta monotona arbetssätt. När de frågades om en mer strukturerad 
och standardiserad verktygs- och materialförvaring var de väldigt positivt inställda. 
Detta är något som redan idag efterfrågats av en av respondenterna och något som 
samtliga skulle vilja se i företaget. Förslag som kom upp i en intervju var att rotera 
arbetsuppgift i konceptet efter längre tidsperiod, exempelvis ett år. Respondenten 
menade då att detta skulle kunna ge motivation genom rotation. En annan motiverande 
faktor trodde samma respondent skulle kunna vara motivation genom det ansvar som 
yrkesarbetarna får för sitt moment. En respondent trodde att arbetsmiljön skulle kunna 
bli bättre genom att alla visste vem och vad det var som stökade ner på arbetsplatsen 
och att man på så sätt får lättare att hålla rent. Något viktigt som kom upp under 
intervjuerna var att det ergonomiska måste lösas för att detta arbetssätt ska kunna 
implementeras. Som det såg ut nu ansåg respondenterna inte att arbetssättet fungerade 
i längden. 

4.3.2 Intervju med yrkesarbetare  
De yrkesarbetare som intervjuats i studien var också av olika åldrar och med olika 
erfarenhet i branschen. Två av de intervjuade har arbetat som fullbetald snickare i ca.40 
år, en i 20 år och den sista i endast fyra månader. Respondenterna intervjuades först 
allmänt om vad de tycker om arbete med stomkomplettering i dagsläget och 
fortsättningsvis vad de skulle tycka att arbete med stomkomplettering enligt studiens 
lean-koncept.  
 
Generellt så föredrog inte någon av yrkesarbetarna något speciellt moment i arbetet med 
stomkomplettering men de ägnade sig inte gärna åt isolering och listning, då detta ofta 
blir “lite pilligt”. Huruvida det är ordning och reda på arbetsplatsen beror mycket på 
arbetsledning och hur bygget är planerat, men det verkar som att det ofta är någorlunda 
välorganiserat. Yrkesarbetarna ansåg, mycket mer än tjänstemännen, att de ofta får 
fråga efter material och att det inte är tydligt vart material och verktyg lagras. Saker får 
också ofta flyttas runt mycket på arbetsplatsen vilket innebär slitsamt bärande, enligt 
respondenterna. Ett återkommande ämne var hur tungt det är att arbeta med innerväggar 
och framförallt med gipsskivorna som klär väggarna. Att arbeta med fönster och andra 
tunga och otympliga byggnadsdelar är också något som samtliga respondenter anser 
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slitsamt för kroppen. Samtliga yrkesarbetare som intervjuades ansåg även att det är 
viktigt med variation i arbetet, dels ur ett ergonomiskt perspektiv men också psykiskt, 
då det ansåg de tråkigt att arbeta med samma moment för länge. 
 
Arbetssättet som presenterades tilltalade inte yrkesarbetarna. De ansåg det jobbigt och 
i längden tråkigt att arbeta med samma arbetsuppgifter hela tiden. Respondenterna hade 
inte svårt att se det effektiva i att bli expert på en arbetsuppgift och att arbetet på så sätt 
kan flyta på bättre, kortsiktigt. De tror att arbete med de tyngre momenten skulle bli 
slitsamt för kroppen men även att de enklare momenten skulle bli tråkiga genom det 
monotona. De vill också gärna se ett standardiserat och välstrukturerat sätt att lagra 
material på arbetsplatsen för att slippa fråga sig fram. Arbetsmiljömässigt tror de att 
arbetssättet kan fungera kortsiktigt, då det blir lättare att städa på arbetsplatsen. De var 
dock eniga om att det skulle bli för fysiskt och psykiskt påfrestande att arbeta med 
samma arbetsuppgift enligt arbetssättet i det långa loppet. En av respondenterna trodde 
dock att det kan bli svårt att påverka arbetsmiljön mycket när man endast tillfälligt 
befinner sig på arbetsplatserna. Det kom också upp att arbete enligt konceptet skulle 
fungera bättre med ett fåtal förändringar t.ex. regelbunden rotation i arbetet. 
Återkommande i slutpläderingen av intervjuerna var att det är bättre att kunna lite om 
mycket än mycket om lite för att vara en bättre resurs i företaget. 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Efter intervjuerna med tjänstemännen och yrkesarbetarna på företaget framgick det att 
alla respondenterna tycker att variation i arbetet är viktigt. De var alla även överens om 
att enbart några få arbetsuppgifter kommer göra arbetet mer effektivt, men att de med 
tiden kommer att tröttna på att ha ett fåtal arbetsuppgifter under långa perioder.  
 
Åsikterna mellan tjänstemännen och yrkesarbetarna gick isär vid frågorna angående 
materialupplag, där yrkesarbetarna tycker att de ofta får fråga och leta efter verktyg och 
material, medan tjänstemännen ansåg att det är tydligt upplagt var verktyg och material 
finns. 
 
Yrkesarbetarna hade inget särskilt arbetsmoment de föredrog framför något annat men 
att de helst inte arbetade med tunga lyft. De två äldre yrkesarbetarna var negativa till 
lean-konceptet som presenterades, medan de två yngre ansåg att arbetssättet skulle 
kunna fungera med ett fåtal förändringar.  
 
Dokumentanalysen av arbetsmiljöhandboken gav att det är viktigt för företaget att 
medarbetarna trivs och kan utvecklas yrkesmässigt. Dokumentet gav även att det är 
viktigt för företaget att alla i verksamheten är bekanta med arbetsmiljön och att alla 
medarbetare vet vilka risker som finns i verksamheten.  
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5 Analys och resultat 
I det här kapitlet jämförs och analyseras det teoretiska ramverk som legat till grund för 
arbete gentemot den empiriska data som samlats in i studien. Detta för att kunna besvara 
de frågeställningar som arbetet bygger på och koppla insamlad information till målet 
med studien. 

5.1 Analys 
Analysen av arbetets innehåll ska visa och förklara huruvida lean och arbetsmiljö kan 
samspela på en byggarbetsplats i stomkompletteringsskedet, med utgångspunkt i det 
teoretiska ramverket och den insamlade empirin. Respondenterna i intervjuerna hade 
åsikter och tankar om hur arbetet ser ut idag samt hur det skulle kunna se ut med det 
lean-koncept som tagits fram efter en vetenskaplig granskning av begreppen lean och 
arbetsmiljö. Dessa synpunkter ska nu nedan kopplas samman och analyseras med hjälp 
av de teorier som granskats i arbetet. De synpunkter som respondenterna hade kommer 
också att vägas in för att komplettera och förbättra det koncept som tagits fram som 
underlag för intervjuerna.  

5.1.1 Lean  
Både tjänstemän och yrkesarbetare var eniga om att ett arbete enligt lean och det 
arbetssätt som tagits fram skulle kunna höja effektivitet och kvalitet på det arbete som 
utförs i och med att det utvecklas en spetskompetens hos de som utför arbetet i de olika 
arbetsuppgifterna. Bägge yrkeskategorier var överens om att det går, precis som Gao 
och Low (2014) beskriver i sin bok, att eliminera slöseri både i form av tid och material 
och på så sätt förbättra flödet och effektiviteten. De nämner dock i sin bok att 
litteraturen som finns om lean i byggbranschen är bristfällig vad gäller den mänskliga 
faktorn och att denna ofta utelämnas. Detta är något som samtliga respondenter också 
reflekterade över, att det i konceptet känns som om man utlämnar människan och 
fokuserar för mycket på produktionsresultatet och hur fort arbetet utförs.  
 
Principen Just-in-time bygger på att material levereras och hanteras på ett väl 
genomarbetat och planerat sätt för att förhindra att material går till spillo på grund av 
dålig hantering och att tid sparas på att inte flytta runt materialet på arbetsplatsen (Li et 
al, 2019). Detta är intressant för studien i och med att de olika yrkesgrupperna var 
oeniga om hur bra det i dagsläget fungerar med verktygsförvaring och materialupplag. 
De var däremot överens om att ett standardiserat sätt att lagra material och verktyg på 
arbetsplatsen var något som skulle hjälpa produktionen. Detta för att det då skulle 
behöva frågas mycket mindre och slöseri av tid skulle minska kraftigt då det material 
och verktyg inte skulle behöva letas efter. Viktigt i en lean process är också att varje 
medarbetare kan se och identifiera processen som den är delaktig i, enligt Jidoka-
principen (Grout & Toussaint, 2010). Detta kom upp som ett sätt att motivera 
yrkesarbetare i intervju med en platschef. Respondenten trodde att arbetssättet enligt 
lean skulle kunna frambringa motivation genom ansvar där yrkesarbetarna själva får 
ansvar för sin arbetsuppgift och därmed får högre motivation till att utföra ett felfritt 
arbete. Respondenten menade att detta ansvar idag ligger mer hos arbetsledningen. Att 
varje medarbetare kan stoppa produktionen kort och överväga vad som kan göras bättre 
är också en del av den Jidoka princip som Grout och Toussaint beskriver.  
 
Modig och Åhlström (2015) nämner i sin bok att ett arbetssätt enligt lean bygger på 
standardisering och rutiner och respondenterna hade som gemensam åsikt att ett 
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standardiserat arbetssätt är bra. Det som dock kom upp under intervjuer var åsikter och 
funderingar om hur det ergonomiska löses för att det inte ska bli för mycket slitningar 
och skador på kroppen med enskilda arbetsuppgifter. 

5.1.2 Arbetsmiljö  
Respondenterna till intervjuerna anser att det finns både positiva och negativa effekter 
på arbetsmiljön med det presenterade lean-konceptet. Alla var eniga om att en negativ 
effekt med konceptet var den minskade variationen, vilket styrks av det teoretiska 
ramverket angående god arbetsmiljö. Där arbetsmiljöverket (2018) säger att kroppen 
mår bra av rörelse och belastning, men att det är viktigt med variation och återhämtning, 
vilket blir svårare om rörelserna och belastningen upprepas eller pågår under en längre 
tid. Fagerlind och Ekbergs (2016) forskningssammanställning visar, precis som 
arbetsmiljöverket konstaterar, att variation är en central byggsten som gynnar både 
kreativiteten och autonomin, men även den fysiska hälsan. 
Forskningssammanställningen fokuserar heller inte bara på byggbranschen, utan på 
lean utanför produktionsverksamheter i allmänhet. Detta medan Niklas Modig och Per 
Åhlstöm (2015) skriver om hur hela lean bygger på slöseri och hur variationen i arbetet 
skall elimineras för att uppnå ett så effektivt användande av lean som möjligt. Detta 
resulterar i att lean inte fungerar fullt ut, med tanke på de arbetsmiljönskrav angående 
varieratnde arbete för att inte orsaka onödiga arbetsrelaterade skador. Samtidigt som en 
respondent ansåg att det är lättare att motivera genom rotation, att få ett högre och 
effektivare tempo om de vet att arbetsuppgifterna inte är enformiga.  
 
En av det positiva effekter som respondenterna var överens om att konceptet skulle 
kunna generera är en säkrare arbetsplats, då strukturen och den rutinerade personalen 
känner till riskerna med sina egna arbetsuppgifter. Arbetsmiljöverket (2018) beskriver 
hur bullrig arbetsmiljö påverkar arbetet negativt, genom att det stör koncentrationen 
och ökar stressfaktorerna vilket kan leda till att kvaliteten på arbetet sjunker. En studie 
som Forman (2013) genomfört visar däremot hur hälsa- och säkerhetsarbete kan 
integreras i arbetsmiljöpolicyn hos en lean byggverksamhet, i samband med införandet 
av lean. På så sätt menar Forman (2013) att det går att uppnå goda påverkningar på 
arbetsmiljön genom ett använda sig av lean på byggarbetsplatsen. Lean-konceptet kan 
där med generera en säkrare arbetsmiljö då den rutinerade personalen, som enbart utför 
ett fåtal olika arbetsuppgifter, känner till riskerna för sina arbetsuppgifter och lättare 
kan använda sig rätt av arbetsmilpolicyn på så sätt förebygga risker dessa innan de 
uppstår. Enligt Sveriges byggindustrier (2017) ska det på varje arbetsplats finnas 
dokument angående riskbedömningar, vilket skulle underlätta att enklare göra 
riskbedömningarna om varje enskild arbetare vet om vilka risker som finns för dennes 
arbetsmoment.  

5.2 Frågeställning 1  
Hur skulle utförandet av stomkompletteringar i produktionsskedet se ut enligt ett lean-
koncept med fokus på arbetsmiljö?  

Utifrån litteraturstudien utformades ett lean-koncept för stomkompletteringsskedet i 
byggproduktionen, se kapitel 4.2 för det ursprungliga konceptet. Med hjälp av 
intervjuer och en analys av Bernhardsson & Carlssons arbetsmiljöhandbok har 
konceptet modifierats för att anpassas utefter arbetsmiljöns krav.  
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Under intervjuerna var de flesta negativt inställda till konceptet på grund av risken för 
enformigt arbete, vilket också stöds av arbetsmiljökraven som finns både i företaget 
och arbetsmiljöverket. För att anpassa konceptet efter arbetsmiljön är ett av förslagen 
att ha specifika arbetsuppgifter inom företaget och flytta mellan arbetsplatser där just 
den uppgiften behöver utföras. Detta skulle kunna ske halvårsvis för att sedan få byta 
arbetsuppgift, för att på så sätt ändå ha kvar den positiva effekten med att 
riskbedömningen blir enklare. Denna lösning medför dock att lean-konceptet påverkas 
negativt då det blir en inlärningsprocess för alla varje halvår som då också tappar tid.  
 
En annan lösning för att beakta det sociala samspelet på ett byggprojekt, är att varje 
yrkesarbetare har samma uppgifter på det specifika projektet. Vilket gör att 
yrkesarbetarna inte flyttas mellan projekt när deras moment är slutfört utan får en annan 
specifik uppgift. Detta som positiv effekt för det sociala samspelet på byggprojektet, 
vilket är viktigt för arbetsmiljön psykiskt sett. Detta arbetssätt fungerar bara vid projekt 
med flera liknande huskroppar annars så motsäger denna lösning hela konceptet med 
lean.  

5.3 Frågeställning 2  
Hur bidrar ett lean-koncept teoretiskt på en byggarbetsplats med fokus på arbetsmiljö 
och effektivitet sett ur ett utförande perspektiv?  

Med hjälp av litteraturstudie har ett lean-koncept tagits fram och sedan reviderats efter 
intervjuer med anställda på företaget. Detta har lett till slutsatser angående hur ett lean-
koncept kan fungera i byggproduktion i stomkompletteringsskedet. Att införa ett 
arbetssätt enlig lean skulle i teorin med all säkerhet kunna öka effektiviteten i 
produktionen genom den standardisering och spetskompetens hos personalen som detta 
skulle innebära. Om både hantering av personal, dess verktyg och material kan fungera 
på en arbetsplats skulle det både i teorin men också enligt intervju-respondenterna 
kunna öka flödeseffektiviteten.  
 
Vad gäller arbetsmiljön är det inte lika säkert att ett arbetssätt enligt lean inte stjälper 
på ett eller flera sätt. Att vara specialiserad inom sin arbetsuppgift tros teoretiskt kunna 
bidra till att det blir lättare att hålla ordning på arbetsplatsen, då var och en vet precis 
vilket skräp och dylikt som denna lämnar efter sig. Det kan också bli lättare att 
identifiera och bemöta risker med varje arbetsuppgift när varje arbetslag är bekant med 
sin arbetsuppgift och riskerna som det innebär. Något som däremot måste beaktas är 
huruvida enformighet och eliminering av variation kan sänka yrkesarbetares motivation 
och medföra slitskador vid tunga arbetsmoment. Variation är något som enligt flera 
intervjurespondenter är viktigt och detta stöds också av litteratur från arbetsmiljöverket. 
Det är viktigt att dessa punkter möts och löses för att arbetssättet ska fungera även ur 
ett arbetsmiljöperspektiv. 

5.4 Frågeställning 3  
Vilka rutiner och dokument behöver finnas på en arbetsplats för ett effektivt 
användande av lean?  

Genom en litteraturstudie som granskat vilka rutiner och dokument som i dagsläget 
behöver finnas på en byggarbetsplats, en granskning av företagets dokument rörande 
arbetsmiljö samt intervjuer med anställda på företaget inses vilka rutiner och dokument 
som behövs för ett fungerande arbetssätt enligt lean. De dokument som i dagsläget 
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finns, då exempelvis riskbedömningen, kommer att behöva justeras med tanke på att 
riskmedvetenheten hos yrkesarbetarna ökar i takt med att de blir mer specifikt 
kompetenta inom sitt arbetsområde. För att tackla problemet med ergonomi och 
motivation genom rotation kommer dokument och rutiner om tidsplanerad 
arbetsrotation spela en stor roll för att få arbetsrotation efter någon typ av tidsintervall.  
 
 
Dokument rörande ansvarsfördelning på en arbetsplats är också centrala för att ansvaret 
hos yrkesarbetarna ska bli “på riktigt”. Ytterligare behövs dokument rörande 
arbetslagen och dess uppgifter för att kunna standardisera själva arbetsuppgiften, 
arbetslagets tillgång till verktyg. Vidare behövs också dokument för leveranshantering 
av material och för materialupplaget på byggarbetsplatsen. Slutligen behövs också 
rutiner för utvärdering av arbetslagets prestationer. Samtliga respondenter ansåg detta 
som väldigt positivt samtidigt som det är en kritisk del av ständig förbättring och 
därmed lean. 
 
Dokument och rutiner för effektivt användande av lean  

• Riskbedömning  
• Tidsplanerad arbetsrotation  
• Ansvarsfördelning  
• Dokumentering av arbetslag  
• Hantering och lagring av material och verktyg. 
• Utvärdering av arbetslagens prestationer  

5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet var att undersöka hur ett lean-koncept skulle kunna se ut i 
stomkompletteringsskedet med fokus på arbetsmiljön, samtidigt hur det teoretiskt sett 
skulle påverka arbetsmiljön. För att uppnå målet användes tre frågeställningar.  
 
Första frågeställningen gav svar på hur ett lean-koncept kan se ut och hur det kan 
anpassas utefter arbetsmiljön. Det framkom efter intervjuer att det behövs göras viss 
justering för att uppfylla en god arbetsmiljö, det gällde främst att få in variation i arbetet 
och på så sätt få motivation genom rotation.  
 
Andra frågeställningen gav svar på hur det teoretiskt skulle fungera att använda lean-
konceptet i stomkompletteringsskedet. Med några förändringar för att anpassa det för 
en god arbetsmiljö, blev de flesta positiva till arbetet. Det som framkom som positivt 
gällande konceptet var motivation genom ansvar och att arbetsmiljön skulle upplevas 
säkrare, då yrkesarbetarna skulle vara medvetna om riskerna för deras arbetsuppgift och 
själva kunna förebygga dessa.  
 
Tredje frågeställningen hjälper till att ta fram de dokument som kommer behövas för 
ett effektivt användande av lean gällande stomkompletteringsskedet. För att kunna 
applicera lean på ett effektivt sätt har det genom studien och arbetet gentemot målet 
blivit tydligare vilka rutiner och dokument som kan komma att krävas. I och med att 
målet med arbetet har varit att teoretiskt granska lean i byggproduktion gentemot 
arbetsmiljö på byggarbetsplatsen bidrar de förslag på dokument till ett effektivt och 
arbetsmiljövänligt användande av lean. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I följande kapitel diskuteras resultatet utifrån den valda metoden och begränsningarna. 
Det ges även en slutsats av arbetet och förslag för vidare studier inom området.  

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet är trovärdigt utefter det arbetet som har utförts, då hela studien är från ett 
teoretiskt perspektiv på grund av tidsbegränsningen. Validiteten säkerställs i resultatet 
genom att kopplingar kan dras från datainsamlingen till det teoretiska ramverket. Men 
validiteten kunde säkerställas mer om lean-konceptet hade testats i praktiken, vilket 
tidsbegränsningen för arbetet inte tillät.  
 
Samtidigt som reliabiliteten är stark utifrån att båda studenterna har medverkat vid 
samtliga intervjuerna för att undvika olika tolkning av intervjusvaren. Frågorna till 
respondenterna var neutralt utformade för att respondenterna skulle ha möjlighet att 
svara fritt och frågorna ställdes i samma ordning till samtliga deltagare för att påverka 
reliabiliteten minimalt.  
 
Resultatet som arbetet har gett är användbart utifrån ett teoretiskt perspektiv, resultatet 
kan användas för att utforma ett lean-koncept för god arbetsmiljö utifrån denna 
teoretiska studie. Frågeställningarnas formulering gjorde att målet för arbetet kunde 
uppnås utan problem, dessa tog upp hur ett koncept kan se ut, hur det skulle påverka 
arbetsmiljön men också vilka dokument som kommer behövas för ett effektivt 
användande av lean. Vad arbetet alltså resulterar i är det koncept eller den modell som 
presenteras i kapitel 4.2, tillsamman med de korrigeringar och tillägg som nämns i 
kapitel 5. Konceptet utformades ursprungligen utifrån teoretiska kunskaper om lean 
och efter en noggrann granskning av lean som verksamhetsstrategi. Konceptet 
korrigerades sedan utifrån svar från intervjurespondenterna för att uppnå en så 
trovärdig appliceringsmodell av lean som möjligt. Utifrån detta och ur ett rent 
teoretiskt perspektiv, är det koncept eller den modell som tagits fram i arbetet ett 
trovärdigt sätt att applicera lean på en byggverksamhet i stomkompletteringsskedet, då 
det är resultatet av noggranna teoretiska studier och empiriska data. Modellen kan 
alltså ses som ett verktyg eller  hjälpmedel för att implicera lean i en sådan 
verksamhet. 
 
I efterhand hade arbetet kunnat utföras på ett lite annorlunda sätt, studenterna hade 
kunnat öva intervjuteknik innan intervjuerna för att säkerställa trovärdigheten och 
samtidigt ha sökt bättre feedback angående frågornas utformning.  

6.2 Metoddiskussion 
Kvalitativa studien som använts anses lämplig för arbetets mål, då studien ger mer 
ingående svar vilket har varit nödvändigt för att genomföra en trovärdig analys av 
problemet. Metoderna är väl valda för arbetets begränsningar och kunde tillämpas 
korrekt då intervjufrågorna bjöd in respondenterna att svara fritt.  
 
Hade tiden funnits för arbetet kunde observationer av lean-konceptet i praktiken 
kunnat ge ett mer korrekt på svar hur den verkliga bilden såg ut, än hur 
respondenterna tror att de kommer att bli. Det hade varit givande för arbetets 
bidragande till branschen att hinna eller kunna göra ett praktiskt test av konceptet. En 
utbildning angående intervjuteknik innan arbetet satte igång hade varit att föredra, då 
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intervjuerna är utmärkande för hela arbetet. Intervjuerna startade i ett tidigt skede på 
grund av tidsbegränsningen för arbetet, vilket gjorde det svårt att bolla idéer kring 
intervjufrågorna och intervjutekniken med en sakkunnig.   

6.3 Begränsningar 
Avgränsningarna i arbetet var ett krav för att hålla tidsintervallet för arbetet. Dessa 
avgränsningar har gjort arbetet enbart teoretiskt, vilket medför att resultatet inte kan 
bli helt giltigt generellt eftersom ett praktiskt test av konceptet saknas. Svaren i arbetet 
är baserade på intervju-respondenternas åsikter om hur de tror att de kommer att trivas 
och inte hur de faktiskt kommer att fungera i verkligheten. För att lean ska fungera 
fullt ut på arbetsplatsen måste det appliceras i alla led (byggentreprenör, 
underentreprenör, leverantör osv.) Då studien begränsas till endast byggentreprenör 
försvåras en generalisering av resultatet. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Det här arbetet har vägt upp för- och nackdelar med att införa lean i produktionsfasen 
och närmare bestämt stomkompletteringsskedet i ett byggnadsprojekt, detta med 
fokus på arbetsmiljö. Ur ett teoretiskt perspektiv är det försvarbart med ett sådant 
införande, då arbetsmiljön ur vissa aspekter till och med kan förbättras. Det som 
motsäger ett arbetssätt enligt det framtagna konceptet är huruvida det går att lösa de 
ergonomiska problem som kan uppstå med mindre variation och enformiga 
arbetsuppgifter. Att arbeta effektivare och arbetet med att bli effektivare skulle ur ett 
teoretiskt perspektiv kunna bli förenklat med ett arbetssätt enligt konceptet. Arbetet 
gör kunskapen om lean construction i allmänhet men också i förhållande till 
arbetsmiljö lite bredare och kan slutgilttigt sammanfattas: 
 

• Lean i en byggnadsproduktion kan teoretiskt höja effektiviteten med hjälp av 
de standarder och rutiner som organisationen skulle behöva anamma för ett 
fullföljt införande. 

• Arbetsmiljön skulle kunna förbättras genom de rutiner och standarder som 
införs då det blir lättare att förutse risker med arbetsmoment och att hålla 
ordning på arbetsplatsen. 

• Det finns ett hinder i det ergonomiska perspektivet, då dålig variation kan 
medföra slitskador på kroppen. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning inom området borde ta hänsyn till andra delar i byggproduktionen än 
enbart stomkomplettering, men även att väga in alla aktörer på byggarbetsplatsen 
exempelvis underentreprenörer. Att testa konceptet i verkligheten för att studera hur 
det skulle fungera i praktiken. Vilka delar i både lean och arbetsmiljö som går att 
kompromissa för att få ut ett så effektivt koncept som möjligt.  
 

• Hur skulle lean med fokus på arbetsmiljö fungera i hela produktionsskedet? 
• Hur fungerar lean-konceptet i praktiken?  
• Vilka delar i lean och arbetsmiljö kan man kompromissa för att få bäst effekt 

för båda? 
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor för tjänstemän. 
Bilaga 2 Intervjufrågor för yrkesarbetare  
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Bilaga 1   
Tjänstemän – Del 1 – Innan lean  
1. Hur länge har du arbetat i byggbranschen?  

2. Hur många olika byggentreprenörer har du jobbat hos?  

3. Den här studien riktar in sig på stomkomplettering - vilka moment i arbetet med 
stomkomplettering tycker du brukar flyta på bra?  

4. Vilka moment i arbetet med stomkomplettering tycker du brukar kunna bli som ett 
hinder i arbetet? Fokusera gärna på företagets egna arbetsuppgifter men också om det är 
en underentreprenörs arbete som ofta stör  

5. Hur upplever du generellt arbete med stomkomplettering? Är det rörigt och stökigt 
eller ordning och reda?  

6. Hur upplever du tillgången av material och verktyg på en byggarbetsplats brukar vara? 
Är det tydligt vad grejer finns eller kommer yrkesarbetarna ofta och frågar dig om vart 
grejerna är?  

7. Anser du att material ofta får flyttas runt på arbetsplatsen för att det ligger i vägen? 
(Ja/Nej)  

8. Finns det några arbetsmoment i arbetet med stomkomplettering som du ser som mer 
stressande, både för dig själv och för yrkesarbetare?  

9. Finns det några arbetsmoment i arbetet med stomkomplettering som du ser som mer 
fysiskt påfrestande, både för dig själv och för yrkesarbetare?  

Tjänstemän – Del 2 – Med Lean  
1. Vad skulle du tycka om att jobba med mindre arbetslag på det här sättet?  

2. Tror du att det skulle bli mer effektivt att ha arbetslag som är “experter” på en eller ett 
fåtal arbetsuppgifter istället för att arbeta med alla möjliga moment under 
stomkompletteringen?  

3. Skulle du anse det jobbigt eller givande att återkommande utvärdera arbetslagens 
prestationer för att hjälpa dem att bli effektivare?  

4. Hur tror du att arbetet skulle påverkas av att minimera variationen? (Mer eller mindre 
effektivt?)  

5. Hur tror du att arbetsmiljön skulle påverkas av att minimera variationen i arbetet?  

6. Vad skulle du tycka om att materialupplag och verktygsförvaring såg ut på samma sätt 
på alla olika arbetsplatser i företaget? (Ordnat på samma sätt, varje byggprojekt är 
givetvis unikt)  

7. Tror du att du skulle trivas med det arbetssätt som vi presenterade tidigare? 



 

Bilaga 2  
Yrkesarbetare – Del 1 – Innan lean-koncept  
1. Hur länge har du arbetat som fullbetald snickare?  

2. Hur många olika byggentreprenörer har du jobbat hos?  

3. Den här studien riktar in sig på stomkomplettering – vilket moment föredrar du att 
arbeta med när man på byggarbetsplatsen ägnar sig åt stomkomplettering? Varför?  

4. Vilket moment arbetar du helst inte med när man på byggarbetsplatsen ägnar sig åt 
stomkomplettering? Varför?  

5. Hur upplever du generellt arbete med stomkomplettering? Är det rörigt och stökigt 
eller ordning och reda?  

6. Hur upplever du tillgången av material och verktyg på en byggarbetsplats brukar vara? 
Är det tydligt vad grejer finns eller måste du ofta fråga runt för att hitta vad du behöver?  

7. Anser du att material ofta får flyttas runt på arbetsplatsen för att det ligger i vägen? 
(Ja/Nej)  

8. Vilka arbetsmoment tycker du är mest fysiskt påfrestande?  

9. Tycker du det är viktigt med varierande arbetsuppgifter?  

Yrkesarbetare – Del 2 – Med Lean  
1. Vad skulle du tycka om att jobba i mindre arbetslag på det här sättet?  
2. Vad skulle du tycka om att jobba mer med en eller ett fåtal arbetsuppgifter och bli 
“expert” på dessa, istället för att arbeta med alla möjliga moment under 
stomkompletteringen?  

3. Skulle du anse det jobbigt eller givande att ditt arbete ständigt utvärderas för att kunna 
hjälpa dig att bli effektivare?  

4. Hur tror du att arbetet skulle påverkas av att minimera variationen? (Mer eller mindre 
effektivt?)  

5. Hur tror du att arbetsmiljön skulle påverkas av att minimera variationen i arbetet?  

6. Vad skulle du tycka om att materialupplag och verktygsförvaring såg ut på samma sätt på alla 
olika arbetsplatser i företaget? (Ordnat på samma sätt, varje byggprojekt är givetvis unikt) 

7. Tror du att du skulle trivas med det arbetssätt som vi presenterade tidigare? 


