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Abstract 

 

Abstract 

This thesis is made at the Department of Industrial Organization at Jönköping 

University. This work has been completed in a local Bravida branch in Jönköping, 

focusing on a major conversion project in the block of rental flats on Öxnehaga where 

today's direct-acting electricity will be replaced by district heating.  

 

Bravida is one of the leading companies in the electricity, sanitary and heating 

installations. The project studied is the largest project committed by Bravida 

Jönköping and therefore they want the involvement of the university to obtain 

thoughts on how the project can be implemented more effectively. The project runs 

until 2010 and any improvements could have a major affect on further work.  

 

The basis of the thesis is that Lean Production is the leading concept in manufacturing 

companies but also increasingly applied in other contexts. Lean Production addresses 

a number of areas for instance waste, customer value, unevenness in production, just-

in-time, continuous improvements, 5S and value flow analysis. In addition, a brief 

description of the background to Lean Production and an introduction to Lean 

Construction is included. The reason for not using Lean Construction as the basis for 

the theory part is that it is relatively new and untried thus are there also limited 

documentation on the subject.  

 

The purpose of using the approach of Lean Production in a construction project is 

partly based on its success in manufacturing companies but also an attempt to see how 

the philosophy can be applied beyond its traditional area. The questions being asked is 

"What improvement opportunities that can be identified in the project on Öxnehaga?" 

And "What benefit can the construction industry gain from the Lean philosophy?" 

 

With the above issues as a starting point, the value flow analysis, the frequency study 

and interviews were conducted in the current project. The use of value flow analysis 

has been on an overview level to investigate if it is at all an applicable method to 

analyze a construction project, something that the report is skeptical to. To further 

provide insight into the waste in the project, a frequency study has been used as a 

method. Performed frequency study gives an idea of how time is used by installers in 

the project. A large proportion of time spent on no value adding for the end customer 

work tasks, for example, the movement of materials. In order to create greater 

understanding of the project a number of interviews has been made and this has laid 

the foundations of the current situation analysis in the results.  

 

Current situation analysis describes briefly the project's various parts and the 

problems that exist or may arise. These problems are then analyzed on the basis of 

Lean Production. The report challenges Bravida to be more active in their work with 

continuous improvements and provides suggestions on how this work could be carried 

out.  

 

The discussion part has finally an argument about how Lean Production can be useful 

both for Bravida as a company but also for the industry as a whole. Many construction 

companies are currently strongly inspired by the production philosophies from the 

producing industry. The report provides in the end also suggestions for relevant 

further areas of study. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete är utfört på avdelningen för Industriell Organisation på 

Jönköpings Tekniska Högskola. Arbetet har utförts på Bravidas lokalkontor i 

Jönköping, med fokus på ett omfattande omställningsprojekt i hyreshus på Öxnehaga 

där dagens direktverkande el ska bytas ut mot fjärrvärme.   

 

Bravida är en av Nordens ledande aktörer inom el- och vvs-arbete. Projektet som 

studerats är det största Bravida Jönköping åtagit sig, genom att involvera högskolan 

kan tankar om hur Bravida skulle kunna genomföra projektet effektivare fås. Projektet 

sträcker sig framtill år 2010 och eventuella förbättringar skulle kunna få stor påvekan 

på det fortsatta arbetet.  

 

Till grund för examensarbetet ligger synsättet Lean Production som är den ledande 

teorin inom tillverkande företag, men som också allt mer tillämpas i andra 

sammanhang. Lean Production bygger på värderingar och principer som engagemang, 

slöseri och ständiga förbättringar. Till detta finns också ett antal metoder för att 

praktiskt arbeta med såsom 5S och värdeflödesanalys. Uppsatsen ger också en 

kortfattad beskrivning av bakgrunden till Lean Production samt en introduktion till 

Lean Construction. Anledningen till att Lean Construction inte används som grund för 

teoridelen är att tankesätt är relativt nytt och obeprövat, därmed finns också begränsad 

dokumentation rörande ämnet.  

 

Syftet med att använda synsättet i Lean Production på ett byggprojekt är baserat på 

dess framgång i tillverkande företag, synsättet tillämpas inom byggbranschen som 

Lean Construction dock i begränsad utsträckning. De frågeställningar som ställs är 

”Vilka förbättringsmöjligheter som kan identifieras i projektet på Öxnehaga?” samt 

”Vilken nytta kan byggindustrin ha av Leanfilosofin?”. 

 

Med nämnda frågeställningar som utgångspunkt har värdeflödesanalys, 

frekvensstudie och intervjuer utförts i det aktuella projektet. Användandet av 

värdeflödesanalys har varit på en översiktlig nivå för att utreda om det överhuvudtaget 

är en tillämpbar metod för att analysera ett byggprojekt. Något som rapporten ställer 

sig tveksam till. För att ytterligare ge insikt i de slöserier som finns i projektet har 

frekvensstudie använts som metod. Utförd frekvensstudie ger en uppfattning om hur 

tiden används av installatörer i projektet. En stor del av tiden går åt till att utföra saker 

som inte tillför värde åt slutkunden till exempel förflyttning av material. För att skapa 

större förståelse för projektet har ett antal intervjuer gjorts och detta har lagt grunden 

till en nulägesanalys i resultatet. 

 

Nulägesanalysen beskriver kortfattat projektets olika delar och de problem som finns 

eller kan uppstå. Dessa problem analyseras sedan med utgångspunkt i Lean 

Production. Rapporten uppmanar bland annat Bravida att vara mer aktiva i sitt arbete 

med ständiga förbättringar samt ger förslag på hur detta arbete skulle kunna se ut. 

 

I diskussionsdelen förs slutligen ett resonemang om hur Lean Production kan vara av 

nytta dels för Bravida men också för branschen som helhet. Inom många byggföretag 

finns ett arbete starkt inspirerat av produktionsfilosofier från industrin. Rapporten ger 

till sist även förslag på relevanta fortsatta områden som kan studeras.  
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1. Inledning 

Rapporten är en del av ett examensarbete som utförts på Jönköpings Tekniska 

Högskola, JTH. Utgångspunkten har varit industriell organisation och rapporten 

ämnar tillämpa industriell produktions teori på ett installationsprojekt för att se vilka 

nyttor byggbranschen kan hämta och tillämpa från tillverkande företag.  

1.1 Bakgrund 

Bravida är en av Skandinaviens största totalleverantörer av tekniska installations- och 

servicetjänster. De har cirka 8100 medarbetare fördelade på 160 enheter runt om i 

Sverige, Danmark och Norge.  

 

Bravidas VVS-avdelning i Jönköping, där studien utförts, har 29 montörer, bland dem 

finns kompetenser inom alla svetslicensområden, behörighet för att utföra arbete på 

sjukhus med mera. Utöver montörerna arbetar 10 tjänstemän på avdelningen. 

Omsättningen för avdelningen uppgår till cirka 60 miljoner per år [15].  

 

Studien har gjorts inom ramarna för ett mångmiljonprojekt förlagt i stadsdelen 

Öxnehaga, Jönköping. Projektet startades upp för att det kommunala bostadsbolaget 

Vätterhem vill byta ut alla elradiatorer i sina fastigheter och ersätta dessa med ett 

vattenburet system där uppvärmningen sker med hjälp av fjärrvärme.  Projektet är 

delvis finansierat med EU-bidrag, vilket innebär att arbetet måste vara klart innan 

utgången av 2010 då detta är de direktiv som givits för utbetalande av bidraget. Totalt 

är det 10 000 radiatorer som ska bytas ut, dessutom skall fjärrvärmeväxlare installeras 

i varje hus. Arbetet är omfattande och har, precis som i de flesta byggprojekt, många 

aktörer inblandade. Detta blir en försvårande faktor eftersom Bravida måste ta hänsyn 

till och samarbeta med företag som under andra omständigheter kan ses som 

konkurrenter. 

 

Utgångspunkten har varit att observera projektet ifrån ett industriellt perspektiv där 

metoden och teorin grundar sig i den japanskt framtagna tillverkningsfilosofin Lean 

Produktion. Denna infallsvinkel har valts för att pröva om det finns delar i Lean 

Produktion som kan förbättra och utveckla Bravidas verksamhet. Utifrån detta är 

förhoppningen att relevanta förbättringsförslag kan lyftas fram för att underlätta för 

Bravida i det aktuella projektet och framtiden. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur Lean produktionsfilosofi kan 

appliceras på och förbättra ett byggprojekt. De frågor uppsatsen ämnar besvara är:  

 

Vilka förbättringsmöjligheter kan identifieras i projektet på Öxnehaga? 

 

Vilken nytta kan byggindustrin ha av Leanfilosofin? 

 

Målet med uppsatsen är att besvara frågorna i så stor utsträckning som möjligt samt 

ge Bravida underlag för att förbättra deras verksamhet och ge dem insyn i Lean 

Production vilket förhoppnings leder till konkurrensfördelar gentemot andra aktörer.  

 

1.3 Avgränsningar 

Värdeflödesanalysen har begränsats till att enbart studera processflödet gällande en 

lägenhet för att bryta ner den till lägsta nivå möjligt. Detta för att skapa en direkt och 

enkel överblick över arbetets processer. 

 

Rapporten behandlar inte installationsarbetet med värmeväxlarna, utan inriktat sig 

mot arbetet rörande radiatorer och rörinstallationer i lägenheterna. Vidare kommer 

mer ingående tekniska beskrivningar av material och tekniker för installationerna, till 

exempel hur fjärrvärmesystemet fungerar praktiskt, inte att behandlas, då detta faller 

utanför rapportens ämnesområde.  

 

1.4 Disposition 

Rapporten är indelad i fem huvuddelar. Inledning, teori, genomförande, resultat och 

en avslutande diskussion. 

 

Inledningen ämnar ge läsaren en bakgrund till Bravida samt det projektrapporten 

behandlar. I inledningen återfinns också mål och syfte, avgränsningar samt rapportens 

disposition. 

 

Teoridelen behandlar teorin som ligger till grund för vald metod och det resultat som 

presenteras i rapporten. Utgångspunkten i teoridelen är Lean Production.  

 

Genomförandet beskriver metoderna som använts för att komma fram till resultatet 

och hur data samlats in under arbetes gång. 

 

Resultatdelen behandlar de data som samlats in och analyserar dessa utifrån de valda 

teorierna. I denna del återfinns även nulägesbeskrivning, värdeflödesanalys 

frekvensstudie samt ett resonemang grundat på Leanmetoder. 

 

Diskussionen behandlar de slutsatser som dragits av arbetet samt hur väl rapporten 

möter uppsatta problemställningar. 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Lean Production  

Under det senaste decenniet har svensk tillverkningsindustri, såväl som resterande 

delen av västvärlden anammat konceptet Lean Production. Huvuddragen i 

Leanfilosofin är att arbeta med kundvärdet i fokus samtidigt som slöseri i alla former 

skall elimineras. Konceptet har till stor del framtagits för att effektivisera bilindustrin, 

men på senare år har även andra verksamheter fått upp ögonen för de vinster ett arbete 

med Lean skapar [11].   
 

2.2 Leanhistoria 

Lean Production är en västerländsk tolkning av Toyotas produktionssystem (TPS) 

som växt fram under 1900-talets andra hälft främst med hjälp av forskare vid MIT. 

Anledningen var att Ford och GM ansåg det vara omöjligt att applicera ett japanskt 

arbetssätt på en amerikansk fabrik [3]. 

 

När Sakichi Toyoda med hjälp av sin son Kiichiro sålde sin ångdrivna vävstol till ett 

engelskt företag för 100 000 pund använde han pengarna till att 1930 starta Toyota 

Motor Corporation. Egentligen kunde Sakichi levt mycket väl på pengarna från 

försäljningen av vävstolen men ville att hans son skulle få chansen att förändra 

världen. Han var övertygad om att bilindustrin var framtiden [9].  

 

Sakichi studerade till maskiningenjör med fokus på motorteknologi vid Tokyos 

Universitet, han besökte även USA och gjorde studiebesök hos Ford och GM för att 

studera deras produktionsstrategi. Under resans gång lade Sakichi märke till hur de 

amerikanska matvaruhusen fick fram nya produkter på hyllan samtidigt som kunden 

köpte dem. Detta lade grunden för hur Sakichi senare formulerade kanbansystemet 

[9]. 

 

Ford blev en inspirationskälla för Sakichi, men problemet var att Fords system inte 

kunde hantera variationer i specifikationerna, alla T-Fordar som tillverkades hade 

samma färg och specifikationer [16]. Det fungerade bra för Ford, men Toyota hade 

inte samma förutsättningar så därför behövde de utveckla en ny strategi för 

produktionen. Dessutom upptäcktes flera brister i Fords sätt att bygga bilar [5].  

 

Med Sakichis idéer som grund skapades TPS. Det revolutionerade med TPS var att 

det flyttade fokus från den enskilda maskinen till att hela flödet skulle fungera i 

harmoni. Första steget genomfördes på 50-talet i ett försök att minska ställtiderna. 

Toyota köpte maskiner som var mer generella än de amerikanska motsvarigheterna 
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och placerade dem i grupper, dels för att minska genomloppstiden och onödiga 

mellanlager och dels för att de anställda lätt skulle kunna förflytta sig mellan de olika 

maskinerna. Verktygen till maskinerna köptes i flertal vilket gjorde dem lättare och 

billigare [9]. 

 

TPS är en av anledningarna till att Toyota idag är oerhört framgångsrika. Toyota hade 

år 2003 både större vinst och högre börsvärde än GM, Ford och Chrysler tillsammans. 

Dessutom hade företaget en avkastning som var åtta gånger högre än 

branschgenomsnittet och mellan 1980-2005 redovisades vinst varje år, sett till 

bilbranschen är detta mycket imponerande [5].  

 

Toyotamodellens fördelar framkom år 1973, efter oljekrisen, då systemet tillåter en 

stor variation på produkter inom samma system utan att kostnaderna skenar iväg.[9]. 

År 1990 definieras produktionsmodellen ”Lean production” av Womack i boken The 

machine who changed the world. [12] 

 

Även om skillnaderna är stora så grundar sig TPS och Lean Production i Taylors 

teorier. I Lean Production ingår begrepp som Just In Time (JIT), kanban, Total 

Quality Management (TQM) och slöseri [9]. 

 

2.3 Likers 14 principer 

De flesta metoder som finns inom Lean Production har sitt ursprung i TPS, dessa 

arbetssätt kan ses som produkter av det tankesätt och den ledningskultur som finns 

hos Toyota. För att bättre förstå metoderna som Lean Production tillhandahåller 

behövs en förståelse för principerna som ligger bakom metodernas ursprung. Enligt 

Liker(2004) finns 14 principer inom Toyota som grupperas i fyra delar: 

 

Långsiktig filosofi. Toyota har ett långsiktigt tänkande där strävan är att skapa 

värde åt kunder och samhälle. Företaget vill genom att ha en lärande 

organisation som kan hantera förändringar i omvärlden och därigenom finnas 

kvar som producerande organisation. Denna långsiktiga filosofi är grunden till 

investeringar i förbättringar och lärande som företaget gör och det är också en 

av orsakerna till att företaget blivit framgångsrikt på en marknad ofta styrd av 

kortsiktiga beslut. 

 

Rätt process skapar rätt resultat. Processorienterat arbete där strävan är att 

skapa värdeflöden utan slöserier genom att göra rätt från början. I den här 

delen återfinns exempelvis principerna om pull-system, utjämning, 

problemlösning och standardisering. Det är i processen förbättringar ska göras, 

bra processer skapar bra produkter och värde åt kunden.  

 

Genom att utveckla sina medarbetare och partners adderas värde till 

organisationen. Ledarskapet inom TPS har en viktig roll i att utveckla 

medarbetarna och förbättra organisationen. De problem som hela tiden 

identifieras genom metoderna i TPS ställer krav på snabb problemlösning. 

Även de partners som företaget arbetar med utmanas och stöttas i 

utvecklingsarbetet  
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Kontinuerligt lösande av grundläggande orsaker till problem skapar 

organisatoriskt lärande. Att skapa en organisation som ser orsakerna till 

problemen i verksamheten och förhindrar att de uppstår genom att angripa 

orsakerna till problemen. Analysera och dra nytta av lärdomar samtidigt som 

standardisering av de bästa metoderna sker är vitalt i förbättringsarbetet. 

Beslut får ta lång tid och grundas på noggranna förberedelser men när de är 

fattade ska implementeringen av besluten genomföras snabbt. [5] 

För mer detaljer om varje princip rekommenderas Likers bok ”The Toyota way”, 

2003. [5] 

 

2.4 Värde och slöseri 

Allt som inte tillför värde till en produkt benämns inom TPS som Muda. Översatt 

betyder detta slöseri. Toyota har identifierat sju huvudtyper av slöseri och arbetar med 

att eliminera de som inte är helt nödvändiga. Det är viktigt att se orsakerna till spillet 

och att aldrig se det som opåverkbart bara för att det är nödvändigt. Ofta är en 

övervägande del av tiden som det tar att tillverka en produkt slöseri, då tiden för 

värdeskapande aktiviteter i regel är liten. Slöseri går att finna även i enkla 

tillverkningsprocesser och det går att identifiera de olika slöserierna i såväl 

tillverkande- som serviceföretag. [5] 

2.4.1 Värde 

För att korrekt definiera det värde som en process skapar måste först frågan ”Vad vill 

kunden få ut av den här processen?” ställas.[5] Endast det som skapar sådant värde 

som kunden är villig att betala för i processen skapar värde åt produkten, allt annat är 

slöseri. Detta kundorienterade tänkande är fundamentalt inom Lean Production. 

Genom att se produkten ur kundens perspektiv fås en uppfattning av vilka delar i 

värdeflödet som är väsentliga, värdet av dessa definierar ur Lean-synpunkt produktens 

slutliga värde. [12] För att kunna definiera en produkts värde måste företag närma sig 

kunder på ett nytt sätt för att få en riktig bild av de förväntningar som finns på 

produkten. Företag i samma värdeflöde måste också samverka på ett nytt sätt eftersom 

definitionen av en produkts värde ofta skiljer sig mellan företag. [12] Eftersom Lean-

filosofin innebär en ständig strävan efter förbättring så ska värdet efter att det 

definierats också fortlöpande revideras och ifrågasättas för att säkerställa att det 

verkligen är det rätta. [12] 

2.4.2  Åtta typer av slöseri enligt Liker 

1. Överproduktion. Om artiklar produceras utan kundorder så är det 

överproduktion och genererar slöserier i form av lagringskostnader 

transporter och extra personal då överflödiga lager byggs upp. Är enligt 

Taiichi Ohno det fundamentala slöseriet då det skapar större delen av 

övriga slöserier.  

2. Väntan. All väntan i ett värdeflöde, där människor, maskiner och 

produkter måste vänta är slöseri. Detta slöseri uppstår exempelvis mellan 

processer, brist på artiklar eller på grund av flaskhalsar i produktionen.    
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3. Onödiga transporter. Innefattar alla långa transporter av produkter i 

arbete, PIA, såväl som ineffektiva transporter och att flytta material in och 

ut mellan lager och processer.  

4. Överarbete. Innebär att högre kvalitet än vad som efterfrågas adderas 

produkter och när ineffektiv hantering skapar onödiga steg i tillverkningen 

samt kassationer. 

5. Överflödiga lager. Stora lagerkvantiteter innebär också ökade kostnader 

som till exempel, lagerhållningskostnader, skadat gods och risken att 

lagrade varor blir omoderna. Minskas lagernivåerna tenderar också dolda 

problem att synliggöras i produktionen.  

6. Överflödiga rörelser. Alla rörelser som operatörer i ett system gör utan att 

skapa värde. Det kan vara alltifrån att sträcka sig efter ett verktyg till att gå 

långa sträckor. 

7. Produktion av defekta detaljer. Skapande av defekta artiklar eller artiklar i 

behov av korregering generar inte bara slöseri av material utan även slöseri 

av arbetstiden att göra det rätt. 

8. Outnyttjad kompetens. Genom att inte lyssna eller engagera sina 

medarbetare slösar företag bort tid, idéer, kunskaper och chanser till 

lärande.[5] 

 

2.5 Gå se själv 

Genchi genbutsu innebär att ”man går och ser själv” vilket är en del av den japanska 

ledningsfilosofin som syftar till att företagsledningen och andra chefer ska gå ner på 

golvet och se hur verksamheten fungerar innan de bestämmer om förändringar i den. 

Med detta kommer företag runt problematiken att lösningar/beslut fattas långt ifrån 

verkligheten. Genchi genbutsu säger att praktisk erfarenhet är mer värd än teoretisk 

kunskap, vilket förstärker teorin om att beslut bör fattas så nära den berörda delen av 

företaget som möjligt [5]. 

 

2.6 Ojämnhet och överbelastning 

Vanligtvis när företag implementerar Lean Production ligger mycket fokus på att 

eliminera slöseri, Muda, men två andra M belyses av Liker i ”The Toyota Way”, 

2003.. Att enbart inrikta sig på Muda kan skada både människors produktivitet och 

produktionssystemet och därmed bli kontraproduktivt.  

 

De andra två M:en är Muri och Mura. Muri betyder överbelastning av anställda och 

utrustning. Muri är när man pressar dessa över deras naturliga/tekniska begränsningar. 

När människor överbelastas tenderar fler misstag att begås, säkerheten äventyras och 

kvaliteten på utfört arbete minskar. Teknisk utrustning som överbelastas ger sämre 

kvalitet vilket skapar fler kassationer, och maskiner tenderar att gå sönder vid högre 

belastning än de är skapade för.  

 

Med Mura avses den ojämnhet i arbetsbörda som finns i merparten av all tillverkning 

men kan också observeras i nästan alla verksamheter. Arbetsbördan kan fluktuera 

mellan att vissa stunder vara överväldigande för personer och utrustning i ett system 

till att i en annan stund vara nästintill obefintlig. Muda och Muri kan direkt kopplas 
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till Mura. Fluktuationer i arbetsmängd kommer att ge upphov till Muda i form av till 

exempel tidsslöseri och brister. Mura ger också upphov till Muri då arbetsbördan 

kommer att behöva ligga på kapacitetsmaximum vissa perioder. Ojämnheten kommer 

också att innebära att kapaciteten måste vara anpassad för den högsta nivån i 

arbetsmängd. Det gör att kapacitet hålls i onödan sett till det faktiska 

medelbehovet.[5] 

 

2.7 Utjämning (Heijunka) 

Toyota Motor Corporation´s (TMC) sätt att hantera Muda, Muri och Mura är att 

sträva efter en jämn produktion. Det är till stor del ojämnheten i produktionen, Mura, 

som skapar problem i form av Muda och Muri. Hejiunka är den japanska termen för 

utjämning och en metod framtagen av TMC. Tanken är att produktion ska utjämnas 

både i volym och i produktmix. Efterfrågan kommer alltid att variera men 

produktionen bör skyddas från de toppar och dalar detta innebär. [5] 

 

Principen för heijunka är att utjämna genom att se till kundens efterfrågan, bestämma 

mönstret i kvantitet och mix och jämna ut produktionen över varje dag. Detta innebär 

att mindre batcher produceras av varje produkt istället för den traditionella 

tillverkningen där stora batcher tillverkas åt gången för att minimera ställtider. Genom 

att tillverka ett jämnt antal produkter per tidsenhet så skapas ett jämt kapacitetsbehov 

och därmed blir flödet lättare att planera och resursutnyttjandet effektivt. De flesta 

företag tillverkar flera olika varianter av produkter med samma resurser [5]. Vissa 

produkter är mer resurskrävande än andra. För att undvika överbelastning bör 

tillverkningen utgöra en jämn mix av produkter med olika arbetsintensitet. Istället för 

att göra de mest resurskrävande produkterna i en sekvens bör de spridas ut jämnt i 

produktionsschemat. Samma produktionslina kommer med utjämnad tillverkning 

behöva ställa om maskiner fler gånger än i en outjämnad tillverkning. För att klara av 

utjämningen krävs följaktligen ofta stora reduktioner i ställtid, något som inom 

japansk industri närmast utvecklats till att likna vid motorsportens depåstopp där varje 

sekund räknas [5]. 

 

2.8 Just In Time och Kanban 

Grundtanken med JIT är att företaget inte ska producera något som kunden inte 

efterfrågat [19]. 

 

Eftersom den japanska industrin har utvecklat sin effektivitet de senaste decennierna 

har europeiska och amerikanska företag börjat visa intresse för japansk 

produktionsfilosofi. Japanska företag har lyckats med att kraftigt minska sina 

produktionskostnader samtidigt som de ökat kapitalomsättningshastigheten. För att 

klara av det har företagen minskat lagernivåerna, kortat ner genomloppstiderna, 

minskat kassaktionerna samt reducerat de administrativa kostnaderna genom att 

använda sig av enkla informationssystem. Gemensamt för de olika japanska 

produktionssystemen är att rätt varor ska vara på rätt plats, i rätt kvantitet och tid, 

gemensam benämning för detta är JIT, just in time [6]. 
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En förutsättning för att JIT ska fungera är att fabriken styrs av behovssug, ett så kallat 

pull-system, till exempel med hjälp av ett kanbansystem. 

 

JIT gör det möjligt för en tillverkande enhet att leverera små kvantiteter med kort 

ledtid för att bättre möta kundernas behov [5]. Detta har tidigare varit mycket svårt för 

fabriker att klara av, främst på grund av att ställtiderna gjort det olönsamt att ta små 

order [6], men genom att ställtidsreducera som till exempel Toyota gjorde kan den 

tillverkande enheten komma runt problemet[11]. 

 

Att reducera ställtiderna uppnås genom ständiga förbättringar som också är ett centralt 

begrepp inom JIT. Ständiga förbättringar förbättrar inte bara ställtiderna. Om de 

utnyttjas rätt har de potential att utveckla hela verksamheten på lång sikt [6]. 

 

Implementeringsplan för JIT. Det som kan konstateras när Figur 1 studeras är att 

Kanban kommer in sent i processen vid  implementeringen av JIT. Det är av stor vikt 

att de andra kriterierna är uppnådda innan Kanban införs, annars kommer fabriken 

fungera dåligt. Detta då kriterierna till stor del är beroende av varandra[6]. 

 

Figur 1 Implementeringsplan för just in time produktion [6]. 
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Figur 2 Dragande system. [9] 

 

Kanban innebär att fabriken styrs utifrån efterfrågan eller behovssug, detta genom att 

efterföljande station bestämmer när tillverkningen ska starta på föregående station.  

 

Punktlistan nedan beskriver tillvägagångssättet för ett kanbansystem [11]. 

 En kanbansignal ger indikation om att produktionen ska börja. 

 Ingen produktion körs utan att det finns en efterfrågan. 

 Kanbansystemet kontrollerar hur mycket arbete som får utföras i flödet. 

 Antalet Kanbankort bestämmer tillverkningsledtiden 

 Skicka inte vidare defekta produkter i flödet 

 Använd strategin först in först ut, FIFO, i materialflödet  

En kanbansignal kan vara till exempel en lampa eller en elektrisk signal (e-post, fax 

etc.) men oftast är det i form av ett kanbankort [11]. Kortet representerar ett bestämt 

antal produkter som ska börja produceras när kortet anländer till stationen/cellen. För 

att räkna ut hur många kanbankort, antalet produkter på kortet med mera används 

formeln:  [6] 

y = antal kanban 
D = efterfrågan 

L = ledtid 
α = säkerhetsfaktor 
a = Lastbärarens kapacitet 

 

Ett kanbansystem kan till exempel upprättas mellan olika stationer/celler i fabriken, 

mellan celler och lager eller mellan fabrik och underleverantör. Exemplen är många 
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men förutsättningarna för att lyckas med kanban är ofta lika, även om 

svårighetsgraden att lyckas ökar om en relation med en annan fabrik ska vara 

framgångsrik [11]. Detta på grund av att informationsdelning ibland kan vara känsligt 

[6]. 

 

2.9 Kaizen, ständiga förbättringar 

Alla företag arbetar på något sätt  med att förbättra sin verksamhet. Detta arbete 

tenderar dock att i många fall ofta bli begränsat och till viss del verkningslöst. 

Problem noteras och dokumenteras utan att orsakerna analyseras och bearbetas på ett 

strukturerat sätt [7].  

En struktur att arbeta med förbättringar som Lean Production introducerat har blivit 

vanligt i hela den industrialiserade världen. Denna struktur kallas Kaizen som betyder 

just ständiga förbättringar på japanska. Kaizen skapar ett arbetssätt där 

förbättringsåtgärden konkretiseras, ansvarig att genomföra åtgärden utses och en 

tidpunkt när åtgärden ska vara klart sätts. Ständiga förbättringar kan tillämpas i all 

verksamhet och sker i det dagliga arbetet. Ständiga förbättringar är allas ansvar [7].  

2.9.1 Detaljnivå med helhetssyn 

Ett lyckat förbättringsarbete går till stor del ut på att identifiera avvikelserna i de 

aktuella processerna. Avvikelser är sådana händelser som avviker från det normala i 

en process. Dessa kan vara förseningar, kassationer och oförutsedda händelser.  Det är 

svårt att driva ett långvarigt förbättringsarbete enbart genom att ta tillvara förslag på 

förändringar och genomföra dem eftersom det ofta helt enkelt tar slut på idéer och 

förbättringsarbetet stannar av. Genom att fokusera på avvikelser i verksamheten så 

finns hela tiden något som driver arbetet med förbättringar. Stora och små avvikelser 

identifieras och rättas till kontinuerligt. När förbättringarna varierar mellan stora och 

små avvikelser fås bäst resultat, de stora avvikelserna måste hanteras eftersom de ofta 

har en stor inverkan och de små därför att de är lätta att rätta till och skapar en känsla 

av att förbättringsarbetet ger konkreta resultat och är något positivt. I ett företag som 

har en hög mognadsgrad på sitt förbättringsarbete utförs inte bara stora förbättringar 

utan varje medarbetare genomför förbättringar på detaljnivå i verksamheten. För att 

lättare se om något avviker från det normala krävs ofta att processer standardiseras. 

Genom att skapa en organisation som kontinuerligt identifierar avvikelser säkerställs 

det fortlöpande förbättringsarbetet.[7] 

2.9.2 Allas ansvar  

Ett sätt att arbeta med Kaizen är att dela in medarbetare i förbättringsgrupper med 

olika ansvarsområden i verksamheten. Ett effektivt förbättringsarbete drivs genom 

välfungerande grupper och medarbetare som själva har ansvar för processen de 

arbetar i. Med ansvaret för processen måste också befogenheten att förändra den ges. 

Verksamhetens organisation måste vara anpassad för att ge medarbetarna både de 

befogenheter de behöver och även stötta dem i arbetet med att hantera avvikelser. 

Stödfunktioner och chefer har en viktig roll att underlätta och hjälpa 

förbättringsgrupperna, men ansvaret för förbättringarna ska alltid finnas inom 

förbättringsgruppen. Att alla medarbetare ska få känna eget ansvar för verksamheten 

ingår också i de principer som Liker, 2003, beskriver. [7] 
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2.10  5S 

5S är som alla andra verktyg inom Leankonceptet en japansk metod för att uppnå 

ordning och reda på arbetsplatsen [16]. Metoden är ett bra sätt att starta om ett företag 

vill inleda en Leansatsning.  Detta beror på att 5S anses lätt att förstå, lätt att 

implementera och är en förutsättning för att företaget ska kunna gå vidare med 

Leanimplementeringen. Syftet med 5S är inte bara ordning och reda utan också att 

skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats. Detta är ett krav för att kunna 

standardisera arbetet som utförs, vilket i sig är en förutsättning för att få bukt med 

slöseriet [7]. 

 

Inte nog med att en välorganiserad och ren arbetsplats är förutsättningar för att kunna 

tillämpa 5S och Lean Production, ökar ofta produktiviteten jämfört med en rörig och 

smutsig arbetsplats där en stor del av tiden går åt till att leta efter borttappade verktyg 

etcetera.  Undersökningar visar att upp till 25 % av arbetstiden spenderas på slöseri i 

producerande verksamheter. Företag är ofta medvetna om detta och arbetar med att 

förbättra situationen, dock underskattas insatsen allt för ofta vilket leder till 

misslyckande [7]. 

 

Precis som med andra Leanmetoder är det viktigt att ledningen lyckas förmedla och 

förankra budskapet hos sina medarbetare för att få metoden att fungera. Det är ofta här 

det faller då attitydförändringar tar längre tid att genomföra än företag räknar med. 

Det är därför viktigt att förmedla vilka positiva effekter 5S har på företagets 

konkurrenskraft till de som är inblandade i förändringen [7]. 

 

5S består av fem beståndsdelar, där alla börjar med S: 

 

1. Seiri – Sortera. Detta är första steget i 5S, det syftar till att skapa 

överskådlighet på arbetsplatsen genom att sortera verktyg, material och övrig 

utrustning. Målet är att placera verktyg, föremål och material som används 

ofta nära operatören och utrustning som används mer sällan längre ifrån. 

Föremål som inte används alls eller väldigt sällan bör flyttas ifrån 

arbetsplatsen för att göra den mer överskådlig. 

 

2. Seiton – Strukturera.  Innebär att varje föremål ska ha sin plats. Redskap som 

används vid till exempel städning ska stå vid städskåpet, verktyg som 

används vid omställningar ska vara där omställningarna äger rum. Detta gör 

det lätt att veta var saker och ting finns samtidigt som det underlättar att 

upptäcka om utrustning saknas. 

 

3. Seiso – Systematisk städning. Systematisk städning handlar inte så mycket 

om städning som att se till att det är ordning och reda på arbetsplatsen samt 

att allt fungerar som det ska. En bra jämförelse är att det inte är samma sak 

att städa bilen som att besiktiga den. Ett optimalt upplägg underlättar och 

förkortar städmomentet vilket i sin tur ger mer tid åt värdeadderande 



Teoretisk bakgrund 

17 

verksamhet. En annan signifikativ del i Seiso är att identifiera och eliminera 

källan till nedsmutsningen.  

 

4. Seikesu – Standardisera. När de tre första stegen fungerar bra i verksamheten 

är det dags att standardisera arbetssättet. Standardisering innebär att 

arbetarna kommer överens om att de nya strukturerna i arbetet gäller och 

följs. Det är viktigt att skapa enkla rutiner i standarden för att underlätta 

användningen, en standard som är svår att använda och förstå kommer snart 

att falla i glömska. Det är underlättande om standarden utformas så att den är 

lätt att revidera. 

 

5. Shitsuke – Självdisciplin. Den viktigaste men också svåraste punkten att 

följa. Shitsuke syftar till att arbetarna verkligen följer den överenskomna 

standarden samt att ständigt söka efter moment att förbättra i arbetet. 

Anledningen till att detta är så svårt är att det ofta krävs en attitydförändring 

bland medarbetarna för att kunna upprätthålla bestämmelserna, och detta är 

ofta svårare än många tror, då arbetssätt och attityder ofta är djupt rotade 

bland oss människor. Det är viktigt att ledningen ger det tid, annars riskeras 

att engagemanget på sikt försvinner.[7] 

 

2.11 Värdeflödesanalys  

2.11.1 Varför analysera värdeflödet? 

Ett användbart verktyg för att börja och ständigt arbeta med förbättringar och 

synliggöra slöseri i en verksamhet är värdeflödesanalysen. Värdeflödet innefattar alla 

processer och steg som en produkt genomgår från råmaterial till färdig vara hos 

kunden. Värdeflödesanalysen kan användas som utgångspunkten i arbetet med 

ständiga förbättringar då den dels ser till varje process men kanske ännu viktigare ser 

till vad som sker mellan processer i form av exempelvis lager och väntan. [4] 

I sin helhet passerar värdeflödet för en produkt i de flesta fall ett flertal aktörer och 

processer innan det når kunden, detta kan benämnas det totala värdeflödet. Även 

processer och aktiviteter som inte tillför värde räknas in i värdeflödet. Vanligtvis vid 

förbättringsarbete analyseras enskilda processer och även om detta skapar ett 

effektivare arbete i den berörda processen så risker dessa förbättringar att vara 

verkningslösa mellan processer eller i processer som ännu inte berörts av 

förbättringsarbetet. [8] 

Styrkan med värdeflödesanalysen är att den ger en heltäckande bild av hur olika 

processer skapar en helhet och visar var slöseri och förbättringsmöjligheter finns. Det 

är genom att kontinuerligt visa på helheten som värdeflödesanalysen kan användas för 

ständiga förbättringar mot det perfekta tillståndet i flödet utan slöserier. [7] 
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2.11.2 Värdeskapande eller inte 

När en värdeflödesanalys utförts så kommer vissa slutsatser om aktiviteter i flödet att 

kunna dras. Syftet är som tidigare nämnts att eliminera slöseri och aktiviteter som inte 

tillför värde till produkten som kunden är villig att betala för. Womack och Jones, 

2007, delar upp aktiviteter i tre olika typer, värdeskapande aktiviteter, ej 

värdeskapande nödvändiga aktiviteter samt ej värdeskapande onödiga aktiviteter. 

 

Värdeskapande aktiviteter. Aktiviteter som tillför direkt värde till en produkt. 

Tiden som dessa aktiviteter tar i anspråk är i tillverkande företag ofta 

försumbart liten jämförd med den totala ledtiden. Med värdeskapande 

aktiviteter menas till exempel svetsning av bildelar eller radiatorer som 

skruvas fast på väggar.  

Ej värdeskapande nödvändiga aktiviteter. Vissa aktiviteter tillför inte något 

direkt värde till produkten ur kundens perspektiv men är helt nödvändiga i den 

nuvarande verksamheten. Dessa går sällan att helt ta bort men uppvisar ofta 

potential till förbättringar. Nödvändiga men ej värdeskapande aktiviteter kan 

exempelvis vara maskinunderhåll och transporter av varor.  

Ej värdeskapande onödiga aktiviteter. Aktiviteter som inte är nödvändiga och 

inte tillför produktvärde benämns slöseri. Dessa aktiviteter går att direkt 

eliminera ur värdeflödet och kan innebära stora kostnadsbesparingar. I delen 

slöseri, 2.4, beskrivs detta mer ingående.[12] 

2.11.3 Värdeflödesanalys tillvägagångssätt  

I inledningen av analysen bör två saker vara kända, vad är värde för kunden samt 

vilka produktgrupper som finns? En viktig del är också att avgränsning görs för att 

säkerställa att befogenheter finns att genomföra förbättringar i flödet. Med andra ord 

bör flödet vara inom den egna organisationen, men det är dock viktigt att arbetet inte 

fastnar på grund av avdelningsgränser. När värde, produktgrupp och avgränsningar är 

kända kan arbetet med analysen påbörjas genom att gå ut i verksamheten och med 

egna ögon se på flödet. Det är viktigt att verkligen gå ut i flödet och se hur processer 

hänger samman och inte bara titta på hur det ska se ut i teorin med exempelvis 

affärssystemet. Detta i överensstämmelse med principen om att gå och se själv. Men 

att bara gå ut i verksamheten utan förståelse för det som iakttas och verktyg att 

analysera det är meningslöst, metoden kräver stor förståelse för vad som ses och ett 

analytiskt tankesätt som kritiskt kan utvärdera situationen och se hur problemen kan 

lösas och förmedla detta på ett bra sätt till andra.  [5] 

2.11.3.1 Nuvarande tillstånd 

Det första steget i värdeflödesanalysen är att gå ut i verksamheten och kartlägga det 

nuvarande flödet. Det är viktigt att en verklig bild av hur det nuvarande flödet ser ut 

skapas i analysen eftersom förbättringsåtgärder utan grund i verksamheten annars 

riskerar att påbörjas. Flödet för den valda produkten skissas därefter upp allteftersom 

flödet analyseras. Samtliga som deltar i värdeflödesanalysen bör själva skissa upp 

processerna i flödet så att en samlad och därmed mer korrekt bild uppnås i analysen. 

Sedan bör information om varje process samlas in, bestående av exempelvis antal 

operatörer, processtid och kassationer. Vid varje processteg inventeras också buffertar 
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före och efter processen. Denna information antecknas vid respektive process i flödet, 

kartan kompletteras också med information om transporter och fakta om hur och när 

beställningar sker från kunder och leverantörer. Den värdeskapande tiden i flödet går 

nu att räkna fram. Det är viktigt att materialflödet kompletteras med 

informationsflödet exempelvis hur en process beordras och hur informationsutbytet 

sker i flödet. [8] 

2.11.3.2 Framtida tillstånd  

När det nuvarande tillståndet kartlagts är det viktigt att ta fram en plan för hur det 

framtida tillståndet bör se ut. Det är lätt att jaga iväg efter problem som lagts i dagen 

genom kartläggningen av flödet men eftersom ett värdeflöde innehåller en stor mängd 

olika beroenden är det viktigt att en helhetssyn behålls även i arbetet med det framtida 

tillståndet. Det nuvarande tillståndet kan nu betraktas ur ett leanperspektiv, 

förbättringsförslag kan diskuteras och det framtida läget kan formas. Det framtida 

läget skissas i form av en ny karta där bland annat nya processtider, nya ledtider och 

ny värdeskapande tid beräknas. För att ta sig till detta framtida tillstånd kommer en 

handlingsplan i någon form att behöva tas fram för att specificera vad som behöver 

förbättras i såväl processer som i flöde, tiden för dessa förbättringar bör inte vara 

längre än ett halvår. Efter att förbättringar genomförts och det framtida tillståndet är 

nuläge så kan en ny analys göras och förbättringsarbetet fortsätta. 

 

2.12 Frekvensstudie 

Frekvensstudier är ett alternativ till att ständigt studera ett antal steg i ett 

arbetsmoment genom att göra stickprov och se vilken operation i arbetsmomentet som 

utförs just då. En fördel med frekvensstudier är att många objekt kan studeras 

samtidigt [6]. Med detta som grund kan företaget på ett enkelt sätt se hur arbetstiden 

används och fånga slöserier. Nackdelen är att resultatet inte är så exakt. Med en 

frekvensstudie får företag en indikation på vad som kan förbättras och genom att göra 

dessa med jämna mellanrum får företaget en bra grund för ständiga förbättringar i 

verksamheten [19]. 

 

Målet med en frekvensstudie är att få en bild av kapacitetsutnyttjandet inom olika 

resurser och fastställa standardtider i verksamheten. För att kunna tillämpa statistiska 

metoder är det viktigt att stickproven sker slumpmässigt. Oftast sker detta genom att 

tiden mellan stickproven är slumpmässig [6]. 

 

För att göra en frekvensstudie bör följande steg följas [6]: 

 

1. Bestäm objekt som frekvensstudien skall utföras på, till exempel en 

operationstid eller en lagerplats. 

2. Bedöm aktivitets arbetstid i förhållande till den totala arbetstiden, baserat detta 

på erfarenhet eller förstudie. 

3. Bestäm målet för noggrannhetsgraden i termer av konfidensgrad och risknivå. 

4. Bestäm hur många observationer som bör genomföras. 
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5. Gör nya beräkningar under frekvensstudiens gång på nödvändigt antal 

stickprov, använd insamlad data från genomförda stickprov för att uppskatta 

det nya antalet stickprov.  

För att bestämma antalet stickprov i en frekvensstudie används följande formel [6]: 

  

Där: 

n = nödvändigt antal stickprov 

k = konfidensgrad 

r = risknivå 

p = sannolikhet för aktiviteten 

 

Rent praktiskt går en frekvensstudie till så att en eller flera personer går runt i fabriken 

eller på arbetsplatsen efter en slumplista. Slumplistan talar om vem som ska frågas 

eller vilken maskin som ska observeras. Observatören skriver sedan ner vad personal 

och maskiner gör vid exakta klockslag [19]. 

 

2.13 Lean Construction 

Lean Construction är byggbranschens sätt att arbeta med Lean Production. Den är 

ännu på ett tidigt stadium och togs fram för att möta efterfrågan att effektivisera 

branschen under 90-talet. Många företag tillämpar endast delar av 

produktionsmodellen  och anser sig besvikna över resultatet, men studeras Toyota kan 

det konstateras att metoden genomsyrar hela verksamheten från högste chef till 

människorna på golvet, därför är de så framgångsrika [5]. 

 

Ett av Lean Constructions huvudsyfte är att göra personal på byggarbetsplatser 

medvetna om de slöserier som pågår där. Generellt är slöseri förknippat med 

materialslöseri och många gånger glöms de icke värdeadderande aktiviteterna som 

förseningar, transporter, städning och inspektioner, som egentligen är definitionen på 

slöseri, bort när slöseri diskuteras. Att mäta andra typer slöseri baserade på effektivitet 

såsom personal eller utrustning kan vara svårt då maximal kapacitet kanske är okänd 

eller svår att mäta på grund av omständigheter som kan vara svårt att påverka har för 

stor inverkan på dessa [1]. 

 

Att introducera begreppet slöseri kan ibland uppfattas som känsligt, särskilt om en 

stor del av en persons arbetsdag i teorin betraktas som slöseri, till exempel 

varutransporter eller inspektioner. Därför är det bra om personen som informerar om 

slöseri kan komma med konkreta exempel på varför det är så och hur det kan 

förbättras [1]. 

 

Andra syften med Lean Construction är att minska ledtider, minska antalet variabler, 

förenkla processerna och genom det öka flexibiliteten. Detta medför att ett 

nätverkstänk upprättas mellan olika beställare och underleverantörer för att optimera 

flödet [10]. 

 

Att hålla ett litet lager är centralt i Leanfilosofin, att göra det på en byggplats är precis 

som i tillverkande företag svårt då transporter ofta sker av tredje part, dessutom 
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handlas materialet ofta in från en byggmaterialsfirmor vilket ofta medför att lagret 

utökas för att minska risken för materialbrist [10]. 

 

Kundvärdet bestäms i teorin av kundnytta och hur nöjd kunden är i övrigt. Konceptet 

har anammats från Lean Production där samma idéer används för att utveckla 

kvalitetssystem för att produktionsverksamhet [10]. 

 

Det svåra med Lean Construction är att nyckeltalen inte alltid är uppenbara och de 

kan dessutom skilja mycket mellan olika projekt. Det är inte som i producerande 

verksamheter där företaget vet att det tar till exempel två minuter att köra en cykel i 

en maskin, två hus kan se helt olika ut och därmed blir tidsåtgången för en aktivitet 

också annorlunda. Däremot kan kundnyttan i vissa fall vara mer uppenbar och därmed 

ett lämpligt nyckeltal eller mätvärde [5].  

 

I Sverige har bland annat stora byggföretag som PEAB och NCC börjat tillämpa och 

analysera hur Lean Construction kan användas i verksamheten [20].
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3. Genomförande 

Denna del av rapporten beskriver det tillvägagångssätt som valts för att uppfylla 

syftet. Här beskrivs också de metoder som använts i resultatet samt hur och varför det 

tillämpats. 

3.1 Metod  

Metoden som har använts vid datainsamling har varit av kvalitativ karaktär. Med 

kvalitativ metod avses att data grundar sig i huvudsak på observationer och intervjuer. 

Data som samlats in är därför av icke-numerisk karaktär, motsatsen till kvalitativa 

metoder är kvantitativa metoder där en stor mängd numerisk data behandlas [14]. 

 

Insamlad data delas upp i primär- och sekundärdata beroende på källan. Med 

primärdata avses sådan data som fåtts genom intervjuer och observationer. 

Sekundärdata har inhämtats från litteratur, dokument och internetkällor [13].  

3.1.1  Litteraturstudie 

Genomförd litteraturstudie lägger tyngdpunkten på Lean Production. Genomförandet 

har varit att ett antal böcker, tidskrifter och hemsidor studerats för att identifiera 

relevanta områden. Därefter har en sammanställning av den teori som uppsatsen 

stödjer sig på sammanställts. Stor vikt har lagts på att de olika delar som beskrivs ska 

vara applicerbara på ett projekt likt det på Öxnehaga.  

 

För att få tag på relevant litteratur har handledaren som är verksam inom 

ämnesområdet givit förslag på lämplig litteratur. Kapitlet om Lean Construction är 

baserat på populärvetenskapliga artiklar då filosofin är så pass ny att facklitteratur 

ännu inte är vanligt förekommande i ämnet. Detta är också orsaken till att vikten 

ligger på Lean Production och inte Lean Construction.  

3.1.2  Datainsamling och sammanställning 

För att skapa en övergripande bild av projektet genomfördes vid första mötet en 

ostrukturerad intervju under tiden som handledare på Bravida höll en genomgång om 

Bravida och projektet på Öxnehaga. Därefter har metoden med halvstrukturerade 

intervjuer använts, de intervjuade personerna varit väldigt öppna och har gärna 

berättat om projektet.  

 

Fördelen med halvstrukturerade intervjuer är att fakta som i en strukturerad intervju 

uteblivit kommer fram när personen får berätta mer fritt. Problemet är att det tar 

mycket tid i anspråk och genererar mycket fakta och information som måste 

struktureras och bearbetas [13]. 

 

Totalt har ett tiotal intervjuer genomförts fördelade på fyra personer, alla inblandade i 

projektet på Öxnehaga, men med olika arbetsuppgifter.   
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Med intervjuer och besök på Öxnehaga som grund gjordes som första del i resultatet 

en nulägesanalys. Syftet med den är att få en bra helhetsbild av projektet, samt 

identifiera fungerande och mindre fungerande delar av det. Med nulägesanalysen som 

bas, bestämdes hur resterande delen av resultatet skulle byggas upp. 

 
I hopp om att identifiera vad i arbetet som tillförde värde för kunden, i detta fall 

Vätterhem, gjordes en värdeflödesanalys. Dock konstaterades att processerna flöt ihop 

med varandra på ett så komplext sätt att värdeflödesanalysens validitet kunde 

ifrågasättas. Därför utfördes ingen karta för framtida tillstånd då nyttan av den inte 

kunde fastställas. Detta medförde att en ny infallsvinkel på resultatet var nödvändig.  

 

Därför genomfördes även frekvensstudier. Vid två tillfällen en för- och en 

eftermiddag följdes två installatörers arbete. Vid bestämda tidsintervall gjordes en 

notering om vad för slags arbete som utfördes just då. Syftet var att se hur mycket tid 

som lades på värdeskapande aktiviteter respektive slöseri. Frekvensstudien ger en bra 

överblick hur arbetstiden fördelas på olika moment i arbetet 

 

Noteringen gjordes i ett protokoll med sju underrubriker (se bilaga 1). Efter det 

sammanställdes protokollen och erfarenheterna som samlats under tiden. Om något 

angående arbetet som utfördes var oklart ställdes en fråga till installatören. Därefter 

gjordes en kort notering om det i protokollet så det inträffade kunde diskuteras i 

efterhand. En speciell notering gjordes även när oklarhet under vilken rubrik ett 

specifikt arbetsmoment skulle protokollföras.  

 

3.2 Uppsatsens tillförlitlighet 

För att säkerställa att den insamlade informationen är giltig utvärderas den efter 

måtten reliabilitet och validitet. Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet hos insamlad 

information. I en intervjusituation kan en rad faktorer påverka svaren, vid hög 

reliabilitet på informationen så kommer svaren alltid att vara identiska oavsett andra 

påverkande yttre faktorer. Med validitet avses den trovärdighet de slutsatser som dras 

av insamlad data har. Validiteten beskriver om uppsatsen undersökt det som avsett att 

undersökas [13]. 

3.2.1 Metodkritik 

De metoder förutom intervjuer som använts för datainsamling är framtagna 

framförallt för en tillverkande verksamhet. Avsikten att välja metoderna var att 

undersöka hur väl de kunde tillämpas inom en installerande verksamhet samt för att 

identifiera förbättringsområden inom nämnda verksamhet. 

 

Författarnas uppfattning är att den värdeflödesanalys som använts i uppsatsen till stor 

del behöver anpassas för att vara tillämpbar för en installerande verksamhet. Dock kan 

analysen göras på många sätt och titta på olika värdekedjor och delprocesser vilket 

gör den användbar i de flesta verksamheter. I uppsatsen har den inte heller genomförts 

exakt som teorier förespråkat utan på ett för uppsatsen mer användbart sätt. 

Exempelvis har fokuset på ledtider till stor del utelämnats.  
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Frekvensstudien har genomförts under begränsad tid men ger på ett översiktligt sätt en 

uppfattning om fördelningen av tid mellan olika aktiviteter.  För ökad reliabilitet på 

insamlad data kan frekvensstudie göras mer frekvent och under en längre tidsperiod. 

Eftersom uppsatsen är gjord med kvalitativa metoder och därmed grundar sig i 

observationer och intervjuer kan personliga tolkningar spela in. Under 

datainsamlingen har författarna varit medvetna om den risken och därför sett till att 

kontrollera fakta som givits helst från flera källor, triangulering [13]. Detta för att öka 

rapportens reliabilitet. 
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4. Resultat och analys 

4.1 Nuläge i projektet 

I projektet på Öxnehaga är Bravidas uppgift att installera värmeväxlare för fjärrvärme 

samt ersätta de tidigare elradiatorerna med vattenburna radiatorer, övriga 

arbetsmoment utförs av andra aktörer, däribland snickare, elektriker och isolerare.  

 

Beställare av projektet är det kommunala bostadsbolaget Vätterhem som förvaltar och 

hyr ut ett stort antal fastigheter i kommunen. Bakgrunden till att bolaget vill ställa om 

från direktverkande el till fjärrvärme är att kommunen byggt ett nytt fjärrvärmeverk 

och vill genomföra omställning till fjärrvärme innan utgången av 2010. Görs denna 

omställning inom tidsramen kommer projektet delvis finansieras av EU. Beställaren 

har anlitat en konsultfirma för övergripande projektledning av omställningen. 

Konsulten ansvarar också för samordningen av beställare, entreprenörer och 

besiktningsmän. På byggplatsmötet har de olika aktörerna möjlighet att var tredje 

vecka träffas för att diskutera och planera projektet.  

 

Projektet påbörjades under hösten 2008 med att installationer i tre försökshus gjordes. 

Detta för att skapa rutiner i arbetet och identifiera svårigheter. Anmärkningsvärt är att 

beställaren redan tidigare utfört installationsarbete i andra försökshus, dock med en 

annan entreprenör. Lärdomarna från dessa första försök blev därmed inte 

tillvaratagna. Eftersom projektet är i ett tidigt skede så existerar många problem som 

kommer att lösa sig med tiden, detta då företaget kommer att lära sig under tiden det 

fortlöper. Storleken på projektet är också av en helt annan proportion än Bravida 

vanligvits hanterar. 

 

Bravidas VVS-avdelning ansvarar för företagets del i projektet. Inledningsvis hade 

Bravida fyra VVS-montörer avsatta för arbetet, i ett senare skede planerades dessa att 

bli åtta.  

 

Arbetet utförs hus för hus och området är uppdelat i fyra etapper, varje hus innefattar 

ungefär åtta lägenheter fördelat på två trappuppgångar. Ritningarna till varje hus tas 

fram av ett teknikkonsultföretag. Från Bravida upplevs dock att framtagandet av dessa 

ritningar inte fungerar som det ska. Bland annat vållar frekventa ändringar av ritningar 

problem i såväl inköp som installation. 

  

Under tiden arbetet utförs bor hyresgästerna kvar i lägenheterna vilket innebär att 

vissa hänsynstaganden måste göras.  Målet är att installationen ska ta så kort tid att de 

boende inte blir lidande av det pågående arbetet.  
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I det gamla systemet värmdes såväl luft som vatten med direktverkande el. Det nya 

systemet med fjärrvärme kräver att värmeväxlare installeras i varje hus, denna 

placeras i källaren när det finns eller i ett påbyggt skåp på sidan av huset om huset 

saknar källare. Från värmeväxlaren dras sedan rör ut till varje lägenhet och kopplas 

till varje radiator, rören ska därefter isoleras och i vissa fall byggas in.  

För Bravida börjar arbetet i varje hus med att lagbasen tillsammans med håltagaren 

går in i byggnaden och markerar var hål för rörstammar behöver göras, även 

elektriciteten måste beaktas vilket gör att samverkan med elektriker också är viktigt i 

det här stadiet. Hålen borras ungefär en vecka innan Bravida går in i lägenheterna. Till 

en början blev inte borrningen klar i tid och skapade därmed en väntan innan rören 

kunde börja installeras. Rutinerna har dock ordnats till och de senaste husen har 

borrningen varit klar när nästa steg i arbetet ska påbörjas.  Radiatorerna levereras 

skyddade av emballage lastade på pallar utanför varje hus. Emballaget bryts av 

installatörerna som sedan bär upp radiatorerna i respektive trapphus. I trapphuset görs 

förberedelser på varje radiator i form av att ventiler skruvas på. Radiatorerna hängs på 

konsoler som monteras på skivor fastskruvade i väggen. Rörstammar dras genom 

huset och kopplas samman med radiatorerna . Därefter ska rören provtryckas för att 

säkerställa att inga läckor finns innan de isoleras av ett annat företag. Det sista 

Bravidas installatörer gör är en justering av det installerade systemet efter att det 

isolerats. 

  

I varje hus ska också en vattenmätare installeras som visar hur mycket vatten varje 

hushåll förbrukar. Vilken vattenmätare som ska användas var dock inte bestämt av 

beställaren vid arbetets början vilket gjort att Bravida tagit fram passbitar som satts på 

platsen där mätaren sedan ska installeras. När beslut om vilken mätare som ska 

användas och denna köpts in så kan installatörerna gå tillbaka och installera 

vattenmätare i lägenheterna. 

 

För att säkerställa att installationen uppfyller de krav som beställaren ställt genomförs 

en byggnadsinspektion med inhyrda byggnadsinspektörer. Inspektion av arbetet sker i 

samtliga lägenheter efter färdigställandet av varje hus. Eftersom husen måste vara helt 

färdigställda är inspektionen av husen för tillfället försenad då vissa delar av arbetet 

hamnat efter. Bravida har satsat extra resurser för att projektet inte ska hamna efter 

och ligger relativt bra i fas med det egna arbetet. Bravida har lånat in installatörer från 

andra Bravidakontor och även hyrt in installatörer utifrån. Detta innebär att Bravida 

har haft mer än dubbelt så mycket personal på plats som i inledningen av projektet. 

Övriga aktörer är dock inte lika väl i fas och detta innebär att Bravida kommer att 

göra uppehåll under drygt en månad i samband med julperioden, 2008.  Bravida 

Jönköpings installatörer kommer att få möjlighet att ta ut ledighet över julen, 

installatörer inlånade från andra Bravidakontor kommer att få återgå till sin ort och 

inhyrd personal återgår till ordinarie arbeten. Eftersom arbetet är omfattande görs det i 

olika etapper uppdelat på bostadsområde. I varje bostadsområde skiljer sig hustyperna 

åt vilket gör att Bravida måste anpassa sig till nya förutsättningar vid varje etappbyte. 

Rapporten har utförts under installationer i första etappens bostadsområde. 
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4.2 Värdeflödesanalys från leverantör till färdig 

lägenhet 

 

Den genomförda värdeflödesanalysen beskriver nuvarande tillstånd och processer sett 

utifrån en lägenhet, se bilaga 2. Tanken med den genomförda analysen är att få en 

helhetsbild av processen och dess olika steg. Kartläggningen kommer i sig inte att 

lösa några problem men ger en bättre förståelse för flödet och därigenom tydliggörs 

aktiviteter som kan förbättra värdeflödet.  Det som framförallt undersöks är var 

värdeskapande aktiviteter finns i processen. All den tid som inte är direkt 

värdeskapande bör, enligt filosofin med Lean, i största mån elimineras. 

  

Analysen visar leverans av materialet från Ahlsells och VVS material till mottagandet 

av kunden, Vätterhem. Ingående delar är leverantörer, transport av material, lager, 

processer samt informationsflöden. 

 

Utgångspunkten är kunden, Vätterhem, och deras krav på det arbete Bravida utför. 

Förväntningar från kunden på arbetet i varje lägenhet är att kvaliteten på 

installationerna motsvarar specifikationerna som satts, att tidsplan hålls, att 

kostnaderna är enligt specifikation och att hyresgästerna påverkas i minsta möjliga 

mån. 

 

Kravspecifikationerna på varje lägenhet finns hos projektledningen som är ansvarig 

för att dessa uppfylls. Ändringar av specifikationer och ritningar går via 

projektledningen ut till installatörerna. Det är också projektledningens uppgift att 

beställa erfordrat material, detta görs genom Bravidas inköpsprogram Bravis. I Bravis 

finns de leverantörer som Bravida har avtal med och programmet ger beställaren 

uppgifter om var den efterfrågade produkten finns till lägst kostnad.  

 

Beställningar av radiatorer sker per hus och ledtiden är fyra till sex veckor. Då 

leverantörerna finns i närområdet så är transporttiderna låga, närheten gör också att 

”sista minuten” beställningar kan göras då brister uppstår. För mindre produkter i små 

kvantiteter kan ofta leverans ske redan dagen efter att beställningen gjorts. Rör och 

mindre delar lagerhålls i mobila containrar på området. Leveranser till dessa mobila 

lager sker två gånger i veckan.  

 

Den första aktiviteten i lägenheten är håltagningsmarkering där Bravidas platschef 

tillsammans med håltagare märker ut var hål för rör ska tas. Detta görs ungefär en 

vecka innan arbetet i lägenheten påbörjas.  

 

Innan installationen av radiatorer utförs måste ett antal förberedande moment utföras. 

Dessa är att frigöra radiatorerna från transportemballage, montera ventiler och bära ut 

radiatorerna i trapphusen. Detta görs ofta under en förmiddag för hela det aktuella 

huset.  

 

Därefter kan installatörerna börja hänga radiatorer på konsoler samt dra och fästa de 

rör som hör till. Rören kapas allteftersom för att få rätt längder. Varje element tar 

ungefär en minut att hänga upp, tidsåtgången i det här skedet är framförallt att 

tillpassa och fästa rören.  
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När rör och radiatorer är på plats avvecklas arbetet, verktyg plockas ihop och platsen 

städas från det som installationsarbetet orsakat. Värmesystemet testas sedan när allt är 

på plats för att säkerställa funktionen. Den slutliga inspektionen av lägenheten sker 

under bygginspektionen då allt arbete kontrolleras att det lever upp till ställda krav. 

4.2.1 Resultat av värdeflödesanalysen 

För att göra värdeflödesanalysen så tydlig som möjligt valdes som tidigare nämnts 

endast arbetet i en lägenhet ut. En mer omfattande analys kan utföras men 

komplexiteten kommer då att stiga, syftet med den utförda analysen är att se i vilka 

processer värdeadderande tid läggs ner samt hur dessa samverkar med andra processer 

i flödet. Ett vidare syfte med analysen är att undersöka hur väl metoden lämpar sig för 

att identifiera flödet i ett byggprojekt som skiljer sig mycket från den traditionella 

tillverkande linan som vanligtvis är det som undersöks med metoden. 

 

Ungefär åtta lägenheter, eller ett hus, görs färdiga under en vecka. Med andra ord 

kräver arbetet per lägenhet ungefär en dags arbete.  

 

Det arbete som Bravida gör i lägenheten som skapar värde för kunden består av att 

hänga upp radiatorer och koppla ihop dem med vattennätet. Tiden för att fästa en 

radiator för en installatör är knappt en minut. Att dra och koppla rör är en mer 

tidsödande process. Att koppla ihop dem och få systemet att fungera är inte den mest 

tidsödande delen. Det som tar mycket av tiden är att tillpassa rören så att de stämmer 

mot ritningar och verklighet.  

 

Värdeflödesanalysen visar inte på rena slöserier i processen men den tydliggör vissa 

aktiviteter som är nödvändiga men inte tillför direkt värde. Det är i dessa aktiviteter 

som fokus bör ligga i att reducera tiden och de resurser som avsätts. Dessa aktiviteter 

är markering av hål, borttagande av emballage, förflyttning av material, avveckling 

och avslutande kontroller. Intressant att beakta är också den tid som läggs på att kapa 

och passa till rören, det värdeskapande är när rören kopplas ihop med systemet. Alltså 

läggs mycket tid på icke värdeskapande men i dagsläget nödvändigt arbete med rören 

innan de kan installeras. Här kan det vara intressant att försöka minska tidsåtgången 

genom åtgärder för att förenkla hanteringen av rören. 

4.2.1.1 Framtida läge 

Baserat på de fakta som tagits och installationsarbetets olikhet från produktionsarbetet 

kan ett relevant framtida läge inte utan svårighet presenteras. Svårigheterna att 

genomföra analysen tar sig uttryck i form av exempelvis svårmätbara ledtider då 

förutsättningarna hela tiden förändras, lägenheterna ser olika ut beroende på 

hyresgästen, vissa är nästan helt tomma andra kan vara överbelamrade med 

möblemang. Vissa tider är uppskattningar från installatörer och andra är iakttagna 

tider vid ett visst tillfälle. Värdeflödesanalysen fokuserar också mycket på tider och 

lager mellan processer något som i det här fallet endast förekommer på ett fåtal ställen 

i flödet Ett antal intressanta punkter för framtida tillstånd framkommer dock i utförda 

analys.  

 

Tiden som läggs på att markera hål innan installationerna är ett icke värdeskapande 

men nödvändigt arbete som bör ta så lite tid i anspråks som möjligt. Om verklighet 
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och ritningar alltid var överensstämmande skulle behovet av markering inte finnas 

men eftersom detta inte är fallet hamnar frågan tillsvidare på ett hypotetiskt plan.  

Mellan färdigt arbete och bygginspektion blir väntan ibland flera veckor. Detta skapar 

problem på flera sätt. När inspektionen sedan ska utföras tar den mycket tid att utföra, 

om avvikelser från specifikationerna upptäcks betyder det att installatörerna måste gå 

tillbaka till hus som färdigställts ett flertal veckor tidigare. Detta innebär tidsödande 

arbete för installatörerna och besvär för hyresgästerna. Detta kan inte direkt belastas 

Bravida men det är de som måste hantera problemen med försenade inspektioner. 

Därför är det viktigt att trycka på vikten av att utföra inspektionerna i tid för att kunna 

färdigställa och lämna hus allteftersom.  

 

4.3 Frekvensstudie av installationsarbetet 

4.3.1 Definition av observerade aktiviteter 

Installationsarbete. Huvudsaklig uppgift för installatören. Innefattar upphängning 

och koppling av radiatorer, rördragning och övrigt direkt installationsarbete. Denna 

aktivitet är nödvändig och värdeskapande sett till teorierna om Lean Production. 

 

Rörelse/Förflyttning. Denna aktivitet kan vara till exempel byte av rum eller 

lägenhet.  Aktiviteten är ej värdeskapande men nödvändig då arbetet bygger på att 

installatören måste flytta sig till arbetsmomentet. Jämför med tillverkande företag där 

det ofta är möjligt att flytta materialet mellan operatörerna.  

 

Förflyttning av material. Kan vara till exempel att någon går och hämtar nytt 

material eller flyttar material mellan olika rum/lägenheter/hus. Aktiviteten är inte 

värdeskapande men nödvändig av samma anledning som rörelse/förflyttning. 

 

Väntan. När installationsarbetet avstannar för att någon annan aktör inte är klar med 

sitt ansvarsområde. Momentet är inte värdeskapande, onödigt och kan helt elimineras 

med hjälp av planering.   

 

Styrning. Medarbetare behöver vid vissa tillfällen fråga varandra eller chefen om råd 

i arbetet. Detta är inte värdeskapande men nödvändigt för att undvika slöserier i form 

av till exempel omarbete. 

 

Omarbete. På grund av felaktigt utfört arbete eller materialfel tvingas ett arbete som 

precis utförts göras på nytt Detta är inte värdeskapande och ej nödvändigt. 

4.3.2 Resultat av frekvensstudie 

Resultatet av frekvensstudien visar att majoriteten av tiden går åt till 

installationsarbete, se figur 3. Installationsarbetet är den aktivitet som skapar 

kundvärde i projektet. Ju mindre tid som installatörerna behöver ägna åt icke 

värdeskapande aktiviteter såsom förflyttning och väntan desto mer tid kan ägnas åt 

rent installationsarbete.  

 

Förflyttning av material tar upp ungefär en fjärdedel av installatörernas tid. Aktiviteter 

som installatören ägnar sig åt i detta moment är att till exempel bära element, hämta 
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rör och verktyg. Genom att ha lagret närmre arbetsplatsen kan denna aktivitet 

minskas. Idag har Bravida rören på undervåningen på grund av platsbrist i trappan. 

Mycket tid läggs på att packa upp emballerade radiatorer som sedan ska bäras ut till 

respektive lägenhet.   

  

Utförda arbetsmoment kan av olika anledningar behöva göras om. Till exempel rör 

som kapats för korta eller böjts fel. Dessa uppstår också som en följd av slarv eller 

oklara beskrivningar från antingen ritning eller medarbetare. Inom Lean Production 

betonas hur viktigt det är att eliminera möjligheterna att göra fel, eftersom människor 

aldrig kommer bli felfria så måste utgångspunkten vara att momentets utformning 

måste förbättras så att omarbete inte krävs.  

 

I en fabrik finns möjligheten att i princip helt eliminera den tid operatören måste lägga 

på rörelse, i ett installationsprojekt som utförs i separata lägenheter blir rörelse en helt 

oundviklig del av arbetstiden. Utmaningen blir att minimera den tid som installatören 

behöver lägga på att röra sig mellan olika platser. Med arbetet spritt på så många 

platser ökar betydelsen av att strukturera upp arbetet. Till exempel bör de verktyg som 

krävs finnas nära till hands för att installatören inte ska tvingas gå flera gånger mellan 

platserna. Kravet på den enskilde blir att hela tiden tänka igenom vad som behöver tas 

med och att ha bra ordning i sitt arbete. För att minska förflyttningar kan till exempel 

5S tillämpas.  

 

Styrning är till viss del nödvändigt och anses här inte vara något problem. Snarare 

hade det varit positivt om platschefen ägnat sig mer åt att styra upp arbetet och 

därmed minskat behovet av materialförflyttning och omarbete. 

 

Under tidsperioden då studien gjordes uppstod ingen väntan mellan arbetsmomenten, 

vilket är positivt. Detta betyder dock inte att arbetet inte riskerar att drabbas av långa 

perioder av väntan på andra aktörer, material och även lägenhetsinspektioner. Under 

dessa omständigheter kan mycket väntan uppstå, vilket var fallet under senhösten då 

Bravida låg långt före övriga aktörer i projektet. Under normala omständigheter 

verkar dock inte väntan utgöra ett problem.  
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En stor del av arbetstiden är installationsarbete som är värdeskapande för kunden. Den 

visar att dock också nästan hälften av tiden går åt till icke värdeskapande aktiviteter 

vilket innebär att stor förbättringspotential finns. Många av de aktiviteter som inte 

tillför värde är nödvändiga för installationsarbetet men frågan är om tidsåtgången på 

dem kan minskas.  

 

4.4 Slöseri i projektet 

Företag tenderar att föröka göra förbättringar enbart på de konkret värdeskapande 

processerna, vilket enligt Leanfilosofin är fel väg att gå. De stora förbättringarna kan 

uppnås genom att fokus ligger på att eliminera de onödiga och icke värdeskapande 

aktiviteter som förekommer i alla verksamheter. Utifrån genomförd värdeflödesanalys 

och frekvensstudie kan vissa icke värdeskapande aktiviteter identifieras, dessa 

benämns slöserier. De åtta slöserier som nämns i teorin uppkommer ofta i 

verksamheter som har hög ojämnhet i produktionstakten.   

4.4.1 Ojämnhet och överbelastning  

Under hösten har takten i projektet varit hög och tidsschemat pressat. Det har 

resulterat i att Bravida varit tvungna att öka sin personalstyrka för att hålla schemat. 

Andra aktörer i projektet såväl som bygginspektion har dock hamnat efter vilket lett 

till att Bravidas verksamhet avstannat under ungefär en månad. Bravida har alltså satt 

in mycket resurser för att hålla takten men resultat har inte blivit att projektet gått 

fortare utan lett till att Bravida istället fått ge sin personal ledigt. Detta är en ojämnhet 

som inte är gynnsam för företaget och inte heller för deras anställda. Bravida har 

skyndat för att vänta.  

 

Figur 3 Frekvensstudie 
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Hade istället alla aktörer satt sig ner och arbetat fram ett hållbart schema som alla 

parter bundit sig till skulle förutsättningarna att göra ett lyckat tids- och 

bemanningsschema ökat. Om en part sedan kommer efter måste den meddela de andra 

så de kan anpassa sin takt efter den som är långsammast. Att förutse problem som kan 

uppstå i ett projekt är en svår uppgift men kan vara betydelsefullt i det långa loppet.  

 

Andra faktorer har också bidragit till den ojämna takten, val av fjärrvärmeväxlare och 

metod för betongborrning är två exempel. 

 

Anledningen till att en jämn takt är att föredra är att ojämnheten skapar överbelastning 

på personal och resurser. Det leder också till ett ökat antal slöserier så som tidsslöseri 

och brister. I projektet är det framförallt installatörerna som drabbas av det pressade 

tidsschemat. Känslan bland installatörerna är att de alltid ligger efter, ett visst mått av 

stress kan vara stimulerande för arbetet men för mycket stress under en längre period 

kan naturligtvis ha negativ påverkan på både människor och resultat. 

 

Det optimala hade därför varit om takten jämnats ut så både personalstyrka och 

projektledning kan jobba i en stimulerande takt utan att ha känslan av att hela tiden 

jaga en omöjlig tidsplan. Att lyckas skapa en jämn takt i ett byggprojekt kräver dock 

helt andra åtgärder än i en tillverkande verksamhet. 

4.4.2 Slöserier i Bravidas projekt enligt Lean Production 

 Överproduktion. I tillverkande verksamheter är detta en av de värsta 

slöserierna eftersom det bland annat skapar onödig kapitalbindning och tar upp 

onödigt mycket plats. Slöseriet är dock i byggbranschen ett mindre problem då 

det som installeras hela tiden görs efter order.  

 

 Väntan. Väntan i projektet uppstår när Bravidas installatörer får göra ofrivilligt 

uppehåll i arbetet i samband med att vissa förutsättningar inte finns för fortsatt 

arbete. Väntan har inträffat när borrning av hål tagit längre tid än beräknat, den 

uppstår också vid materialbrist. Det är viktigt att undvika väntan i projektet 

eftersom det dels kostar mycket att ha resurser stående och också för den 

frustration den kan skapa.   

 

 Onödiga transporter, Transporter tillför i regel inget värde, därför bör Bravida 

minska all tid som åtgår till att transportera material. Företaget har bra 

förutsättningar för att ha minimalt med transporter. Allt material som 

leverantörerna levererar, ställs utanför aktuellt hus alternativt till någon av 

containrarna på området. Behovet av interntransporter är lågt.  

 

Det som kan nämnas är de extra rundor som projektledaren tvingas göra till 

leverantören för att hämta materiel som missats i beställningen eller av annan 

anledning inte finns tillgänglig. Eftersom extra rundorna tar viktig tid och är 

ett uppenbart slöseri bör kraft läggas på att få ner behovet av dessa. 
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 Överarbete. Gör Bravida vad Vätterhem efterfrågar eller mer? Ett gränsfall här 

kan vara att installationen av radiatorer på små toaletter. Nyttan av dessa kan 

ifrågasättas och besparingen av att inte sätta in radiatorer skulle vara 

förhållandevis stor i ett så omfattande projekt.  

Hade Bravida kunnat beställa förböjda rör skulle mycket extraarbete sparas, 

men vid förfrågan till leverantörer har tyvärr intresset varit lågt. Men sådana 

små lösningar och standardiseringar kan spara mycket resurser. Enkelt uttryckt 

är ju mer arbete leverantörer utför, desto bättre är det för Bravida i rent 

vinstsyfte.   

 

 Lager. Ur ett Leanperspektiv har Bravida en bra lösning på egen lagerhållning 

av material. Andra aktörer står för de största lagerhållningskostnaderna, 

slöseriet med lager finns alltså på samma sätt som i tillverkande industri. 

Bravida har små leveranser med täta intervall, varje hus är en egen batch vilket 

skapar flexibilitet i beställningarna. Små saker lagerhålls i större kvantiteter i 

containers medan större produkter, till exempel radiatorer, beställs och 

levereras när de behövs. 

Lager har stor betydelse inom den tillverkande industrin men för en enskild 

entreprenör i ett byggprojekt är betydelsen mindre, särskilt när 

förutsättningarna är så bra som de är för Bravida. 

 

 Rörelse. Jämfört med en tillverkande verksamhet är andelen rörelse som 

installatören måste göra stor, de rör sig mellan varje arbetsplats, hämtar 

element, rör och verktyg. Att tänka en extra gång kan spara väldigt mycket tid 

då installatören hela tiden vet vad han ska ta med sig. Rörelser kan också vara 

skadliga om de utförs fel, installationsarbetet kräver ofta tunga lyft och 

obekväma arbetsställningar. 

Frekvensstudien visar att rörelse tar upp en stor del av installatörens tid. En väl 

genomtänkt placering av verktyg och material skulle kunna minska rörelsen.  

 

 Produktion av defekta produkter. Det är naturligtvis viktigt att göra rätt redan 

första gången arbetet utförs. Varje lägenhet kontrolleras av bygginspektörer, 

motsvarar utfört arbete inte specifikationer betyder det omarbete för Bravida. 

Hittills har detta fungerat bra och slutkvalitén på de utförda installationerna 

har varit god. 

Under installationstiden händer det att rör kapas i fel längder eller böjs 

felaktigt vilket leder till ökad kassation och att arbete måste göras om. Spillet 

på rör uppskattas av installatörerna till mellan 5-10% vilket får kännbara 

ekonomiska konsekvenser i ett så omfattande projekt. Det är omöjligt att 

eliminera allt rörspill då de beställs i standardlängd. Dock är Bravida 

medvetna om problemet och försöker att i möjligast mån använda överblivna 

bitar. 
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4.4.3 Leanmetoder för att minska slöseri 

Bravida är medvetna om många av de brister som finns i verksamheten och det är 

framförallt vid intervjuer med medarbetarna som problemen i uppsatsen har lyfts 

fram. Intressant att diskutera är hur väl insikterna om problem leder till lösningar eller 

förändringar av arbetsmetoderna. Ett mer strukturerat arbete med förbättringar av den 

egna verksamheten skulle kunna ge positiva effekter i det aktuella projektet och om de 

tillvaratas skulle de även kunna användas i kommande projekt.  

4.4.3.1 Utjämning (Heijunka) 

Enligt TPS är utjämning av produktionen nödvändig för att skapa en effektivare 

verksamhet. Oregelbundenheter och ojämnheter leder till störningar och 

överbelastning i verksamheten.  I tillverkande industri handlar det om att mixa olika 

orders för att skapa ett smidigt flöde och att eliminera antalet oregelbundna händelser. 

Hur kan detta tillämpas inom den installerande verksamhet som Bravida bedriver?  

 

Först måste de problem som den ojämna takten skapar urskiljas. Under de första 

månaderna av projektet har Bravida arbetat hårt för att hålla den takt som krävs för att 

klara tidsschemat. Arbetet görs under ständig tidspress och antalet resurser framförallt 

i form av installatörer måste ökas. Företaget jobbar på hårt för att hålla sin tidsplan 

men är beroende av att övriga aktörer också gör det. När dessa inte håller satta 

tidsplaner så blir Bravida tvungna att stoppa installationerna och arbetet avstannar 

under en tidsperiod. Inlånade installatörer får återgå till sin tidigare verksamhet och 

ordinarie går på semester. Ojämn takt skapar slöserier såsom väntan och 

överbelastning. 

Bravida är, förutom leverantörer, beroende, av att bygginspektion utförs, att 

beställaren bestämmer sig för specifikationer och att andra aktörer utför sitt åtagna 

arbete. Detta skapar en svårighet att få arbetet att flyta på i jämn takt. Det är alltså 

viktigt att Bravida är lyhörda för andra aktörers läge i projektet och också ställer krav 

på andra aktörers aktiviteter som är angelägna för att Bravidas verksamhet ska 

fungera.  

 

Samarbetet är i dagsläget nära och dialog förs ständigt mellan parterna bland annat 

under byggplatsmötet. Ändringar i ritningar och det faktum att Vätterhem ännu inte 

bestämt sig för vilka vattenmätare som ska användas är faktorer som skapar ojämnhet 

i Bravidas verksamhet. Kunde dessa ändringar och oregelbundenheter från övriga 

aktörer minskas så skulle arbetstakten för Bravida bli stabilare. 

 

Arbetet är uppdelat i ett flertal steg, Bravida minskar ojämnheten genom att kunna 

mixa vilka aktiviteter som bedrivs, exempelvis kan fjärrvärmeväxlare placeras innan 

arbetet i lägenheterna påbörjas. 

4.4.3.2 5s 

Som tidigare nämnts i teoridelen är upp till 25 % av tiden i ett tillverkande företag 

slöseri. Genomförd frekvensstudie ger en uppfattning om hur tiden fördelas i arbetet i 

projektet, den visar att nästan hälften av tiden åtgår till icke värdeskapande aktiviteter, 

alltså slöseri. Detta visar att det finns stor förbättringspotential i projektet gällande hur 

tiden används. 
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Störst tid läggs på olika förflyttningar för att hämta material och verktyg så en 

utgångspunkt skulle kunna vara att se hur dessa förflyttningar kan reduceras. 

5S är en bra metod att använda om ett företag vill inleda ett ständigt 

förbättringsarbete. Problemet för Bravida är att 5S bygger på en fast arbetsplats, men 

med små förändringar i upplägget ska det inte vara något problem att tillämpa det i sin 

verksamhet, till exempel kan en lägenhet motsvara industriarbetarens arbetsplats. Det 

innebär att installatören ska ha just de verktyg och material som skall användas för det 

moment han utför med sig. Individansvaret är stort här, dålig planering kommer öka 

tiden som läggs på rörelse. 

 

Bravidas installatörer har till viss del redan tankesättet. De är noga med att få med sig 

sin utrustning till arbetsplatsen och har kontroll på var den befinner sig. Men att ha en 

uttalad struktur kan underlätta arbetet ytterligare. Klara strukturer för hur containers 

lastas och hålls i ordning kan till exempel minska tiden som läggs på att leta efter 

diverse material och verktyg. 

 

Det är viktigt att ledningen för projektet i Öxnehaga tar till sig och försöker förankra 

metoden hos sina medarbetare, annars kommer det mynna ut i någon form av 

städprojekt och därmed till slut rinna ut i sanden.  

4.4.3.3 Ständiga förbättringar (Kaizen) 

En central del i Lean Production är förbättringsarbetet som utförs inom verksamheten. 

Genom att strukturerat och kontinuerligt lyfta fram och hantera problem utvecklas 

verksamheten. För att lyckas i förbättringsarbetet krävs engagemang i alla nivåer och 

att såväl små detaljfrågor till stora verksamhetsförändringar bearbetas. Lösningen till 

många av de problem som Bravida ställs inför finns i den egna verksamheten bland de 

anställda. Utmaningen för företaget är att lyfta fram dessa problem och göra något åt 

dem.  

 

En metod för att strukturera upp arbetet med ständiga förbättringar inom Lean 

Production benämns kaizen-möte, kaizen i sig betyder som tidigare nämnts, ständiga 

förbättringar. Under kaizen-mötet får förbättringsgruppen möjlighet att ta upp brister 

och problem i verksamheten. Arbetsgruppen själv ska vara de som äger problemet och 

ansvara för att förslag till lösning tas fram. Chefens roll i förbättringsarbetet blir att 

stötta medarbetarna och ge dem möjligheterna att hantera förbättringen utan att chefen 

tar på sig att själv lösa problemet. Det är viktigt att de som arbetar i processen också 

kan känna ansvaret och möjligheten att själva förbättra den.  

 

Dokumentation är en viktig del i kaizen, allt som tas upp och leder till åtgärd skall 

dokumenteras. Detta för att skapa en struktur och översikt i arbetet av vilka 

förbättringsåtgärder som arbetas med och slutförts. Ett överskådligt sätt att visa detta 

är genom att använda en förbättringstavla eller pärm där information om aktuella 

förbättringsområden samlas till exempel ansvarig utredare och aktuellt problem. Om 

förändringar som genomförs dokumenteras och tas tillvara på minskar risken för att 

de glöms bort, därmed kan de också användas i kommande projekt. 

 

Bravida skulle kunna använda sig av metoden och ha möte till exempel en gång var 

annan vecka till att börja med. Avsatt tid för mötet behöver inte vara mer än en kvart, 

utan kan med fördel hållas kort och fokuserat. För att installatörerna skall känna att 

det ligger på deras ansvar att ta upp och komma med en lösning på problemen är det 
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viktigt att inga chefer medverkar på mötet, men framför allt genom att ledningen 

uppmuntrar och efterfrågar resultat. 

 

För att förankra arbetssättet i förbättringsgruppen är det viktigt att några små 

förändringar genomförs snabbt till följd av mötet. Detta för att visa att arbetssättet ger 

resultat. I projektet på Öxnehaga är det för Bravidas del viktigt att små förändringar 

implementeras snabbt. Eftersom projektet är så omfattande kan även små förändringar 

leda till att mycket resurser sparas.  

4.4.3.4 Just in time  

Ska Bravida börja använda sig av Just in time leveranser är det en bra idé att börja 

med radiatorerna, detta av två anledningar, eftersom leverantören av radiatorer 

befinner sig så pass nära Öxnehaga är det relativt riskfritt att prova arbetssättet, 

Bravida riskerar inte att vara utan radiatorer under en längre tid. Den andra 

anledningen är att radiatorerna är en av de få kapitalvaror som används i 

installationsarbetet. Förutsättningen är givetvis att leverantören kan komma med täta 

leveranser och att en bra kartläggning av tidsåtgången för varje installation är gjord. 

Detta för att minimera risken för att brister ska uppstå.   

 

I dagsläget kommer det veckoleveranser med radiatorer, detta binder mer kapital för 

Bravida än om det skulle komma en leverans var dag.  Dessutom elimineras den lilla 

risk som finns att radiatorerna skall bli förstörda av väder eller utomstående i väntan 

på att bli installerade.  

 

Att implementera hela JIT/Kanbanfilosofin är i detta projekt onödigt. Kanbankortens 

betydelse är försumbar och skapar nog mer arbete än vinsten genererar. Det är 

viktigare för Bravida att skapa sig en flödesorienterad verksamhet där alla ledtider är 

kända, detta skapar goda möjligheter att beställa varor i mindre partier. Vidare är det 

viktigt att ta en sak i taget, börja med dyra varor och efterhand som allt flyter på lyfts 

mindre dyra varor också in i systemet.  

 

En positiv bieffekt av JIT är att det skapar mer variation i det dagliga arbetet. Istället 

för att ägna sig åt att ta emot gods en gång i veckan får installatörerna istället göra det 

varje dag, eller vilken intervall som nu väljs. 

4.4.3.5 Gå och se själv 

En faktor som skapar problem för Bravidas arbete är att ritningarna inte alltid är 

tillförlitliga. En värmeväxlare ska installeras i en källare, enligt ritningen är det en bra 

lösning men verkligheten visar sig annorlunda. Källarutrymmet är fullt med rör och 

varmvattenberedare från det gamla uppvärmningssystemet som gör det omöjligt att få 

in värmeväxlaren. Detta leder till att installatörerna måste lägga mycket tid på att 

rensa upp för att få in växlaren. Ett annat exempel är de radiatorer som installeras i 

lägenheternas små toaletter. Utrymmet är så pass litet så att de radiatorer som finns i 

övriga lägenheten hade räckt till för att värma upp den. Dessutom skapar de ständiga 

ändringarna i ritningarna störningar i Bravidas verksamhet, de påverkar såväl 

installatörernas arbete såväl som inköpen som görs.  

 

Genom bättre förarbete vid framtagningen av ritningarna så kunde dessa problem 

undvikits. Om konsulten som är ansvarig själv hade gått ner i källaren så hade han 

insett svårigheten med att placera värmeväxlaren på den platsen och därmed kunnat ta 
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fram en annan lösning. Det är det som avses med att gå och se själv, beslut som tas 

måste vara förankrade i verkligheten. Ett bättre utfört förarbete gör att Bravidas 

installatörer slipper ägna sig åt problemlösning som tar värdefull tid i anspråk. I så 

stor utsträckning som möjligt måste problemlösningen ske i planeringsstadiet. 
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5. Slutsats och diskussion 

5.1 Resultatsammanfattning 

5.1.1 Nytta av Lean för Bravida 

Inom Lean Production är det välkänt att ojämn takt är huvudorsaken till många andra 

slöserier.  Ojämn takt i projektet på Öxnehaga skapas av att många aktörer är 

inblandade och att dessa inte alltid håller jämna steg. I början var det 

betongborrningen som skapade väntan, ett tag var Bravida långt före övriga i projektet 

och förändringar i ritningarna göra att ojämn takt uppstår. En jämnare takt är 

fördelaktigt både för projektet som helhet och för de som arbetar i det. Ett 

helhetsgrepp på hela flödeskedjan där utgångspunkten är Bravida men där samtliga 

aktörers förmåga beaktas är därför nödvändigt. Framförallt är det på byggplatsmötet 

som detta kan stämmas av vilket idag är fallet.  

 

Ändringar i ritningarna skapar problem att köpa in och installera material, det gör 

också att ritningar blir inaktuella och ibland kan det vara svårt att veta vilken som är 

den senaste. En intressant tanke är om det hade kunnat skötas digitalt. Ritningarna 

som finns och uppdateras i datorer över nätverk skulle kunna spara mycket tid och 

resurser. Tekniskt sett är inte lösningen svår men om det fungerar i praktiken får 

framtiden utvisa.  

 

En av de största utmaningarna i ett företag som vill tillämpa Lean Production är just 

att utjämna produktionen, i ett byggprojekt finns möjlighet att utjämna genom att göra 

olika moment mixat, vilket oftast också är fallet, exempelvis kan fjärrvärmeväxlare 

placeras innan arbetet i lägenheterna påbörjas. Ojämnhet uppstår då 

byggentreprenörer ofta har många andra aktörer att ta hänsyn till i den egna 

verksamheten och brist på kommunikation med dessa. 

 

Inom projektet är det naturligtvis också viktigt att kommunikationen fungerar.  I ett så 

pass omfattande projekt krävs väl fungerande styrning. Ett enkelt sätt att skapa bättre 

effektivitet är om platschefen tar ett större ansvar och lägger tid på att delegera det 

operativa arbetet. I dagsläget är inte det fallet, ofta jobbar han på som en av 

installatörerna, något som säkerligen uppskattas av dessa men kan vara mindre lyckat 

sett till helheten. Ett exempel är att ta för vana att kontrollera följesedlar på 

ankommande material. För tillfället blir saker som är restnoterade på följesedeln 

ibland beställda dubbelt eller leder till att projektledaren får köra ”akutrundor” för att 

hämta material hos leverantören. Detta hade kunnat undvikas genom en snabbkontroll 

vid leverans men leder när det inträffar till ett stort tids- och materialslöseri. Målet är 

självklart att varje installatör ska vara självgående och ha möjlighet att med egna 

initiativ och kunskaper kunna lösas problem som uppstår. Att det finns en sådan miljö 

att arbeta i är en viktig ledarskapsinriktning.   
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Inte bara leveransmissar kan undvikas genom ett mer aktivt chefskap, platschefen 

skulle få en bättre överblick över arbetsplatsen och på så vis snabbare kunna agera om 

någon behöver anvisningar. För att motverka detta bör projektledaren stötta 

platschefen genom att aktivt diskutera kring beställningarna så att det är klart vad som 

beställts och vad som levererats. Att ta ett steg tillbaka från installationsarbetet till en 

mer aktiv chefsroll kan naturligtvis också upplevas som svårt särskilt om det är en ny 

roll. Genom att ge befogenheter och stöttning kan också ett större ansvar förväntas. 

Detta är en utmaning för projektledaren att få att fungera på ett bra sätt. 

    

För att effektivisera arbetet med att bära ut element till respektive lägenhet fanns 

initialt tankar på att hyra in en kranbil för att lyfta upp pallarna till lägenheternas 

balkonger. Faktum är att under ett renoveringsprojekt i Ängelholm gjordes en 

liknande insats med att lyfta upp fönster. Detta gjordes till samtliga lägenheter som 

skulle renoveras, ungefär 40 lägenheter. Sedan lämnades fönstren i lägenheten till 

dess att de skulle monteras. Skillnaden där var att där hyrdes kranbilen under två 

dagar. Problemet var att många hyresgäster blev irriterade för att en stor del av 

vardagsrummet upptogs av byggmaterial under en längre tid.  

 

Sett ur ett Lean perspektiv skulle det vara lämpligt att använda sig av kranbilen då 

arbetet med att bära ut radiatorer kan reduceras. Problemet med att forsla ut emballage 

kommer dock att kvarstå och kostnaden för att hyra en kranbil varje vecka måste 

också tas i beaktande.  

 

För installatörerna upplevs inte bärandet som ett problem utan snarare som en positiv 

variation i arbetet. Emballaget runt radiatorerna skulle däremot möjligen kunna 

reduceras utan att risken för transportskador ökar eftersom leverantören befinner sig i 

närområdet. Som det är nu är de förpackade föra att klara en transport från Finland där 

de tillverkas. Kunde leverantören ta av en del av emballaget skulle det innebära en 

tidsvinst för Bravida.  

 

Det faktum att det inte bestämts vilka vattenmätare som skall användas i det nya 

systemet blir ett uppenbart slöseri. Istället för att installera dem samtidigt som övriga 

installationer görs måste Bravida nu dels sätta dit en passbit och sedan gå tillbaka in i 

varje lägenhet för att installera vattenmätarna. Detta skapar extra besvär för 

hyresgästerna i området och för Bravida innebär det att mycket tid måste läggas i 

onödan.  

 

Att hålla ordning och reda på sina verktyg är något som varje installatör är väl 

medveten om. Så tankesättet som krävs för 5S finns redan i organisationen. 5S är i 

grunden framtaget för en fast arbetsplats i en fabrik. I installerande verksamhet kan 

detta tillämpas på så sätt att den fasta arbetsplatsen görs mobil. Den måste kunna följa 

med installatörerna eftersom arbetet utförs på nya ställen hela tiden. Ett förslag här 

kan vara en vagn där varje verktyg har en fast plats. Detta för att snabbt se om 

verktyget är tillgängligt och hjälpa till att hålla ordning på utrustningen. För att detta 

ska fungera är det naturligtvis viktigt att lämna tillbaka gemensamma verktyg på sin 

plats. På vagnen kan även små detaljer som ofta används förvaras för att minska 

onödiga förflyttningar. Oavsett om arbetsplatsen görs mobil eller inte så finns det 

mycket att tjäna på att ha fasta rutiner för var material och utrustning placeras på 

arbetsplatsen och att dessa rutiner följs när installatörerna påbörjar arbetet i varje ny 

trappuppgång. 
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Lean är ju ett koncept framtaget för den tillverkande industrin, men kaizen-delen är ett 

bra exempel på vad Bravida kan lära sig av Lean. Precis som nämnts i resultatet är det 

viktigt att göra rätt och även ta upp små saker. Detta för att verkligen förankra 

metoden hos installatörerna.  

Det uppenbara problemet för Bravida är att många av jobben görs i projekt, därför 

riskerar både problem och lösningar bli specifika för just det projektet som är aktivt 

nu. Detta gör dokumentationen viktigt, tas ett problem upp och en lösning hittas är det 

sannolikt att samma problem kommer uppstå i framtiden. Då kanske vissa 

nyckelpersoner är utbytta och kunskapen därmed förlorad, såvida dokumentationen 

inte sköts på ett bra sätt. Varje projekt är unikt hävdar ibland installatörerna men att 

detta skulle vara ett hinder för Lean i byggbranschen är knappast troligt. Visst kan det 

finnas skillnader men i de flesta projekt kommer det också finnas fler likheter som 

kan tacklas på samma sätt. Att varje projekt är nytt borde också sporra extra till att 

identifiera slöserier då variationen kommer göra nya slöserier synliga. 

 

I stora projekt, som det på Öxnehaga kan Bravida bortse från problemet med 

projektjobb eftersom en bra förbättring kan spara både tid och pengar på lång sikt.  

Litteraturen brukar förespråka att företag som vill börja använda sig av kaizen-möten 

bör ha det ungefär varannan vecka. Det är viktigt att förbättringsgruppen får 

befogenhet att åtgärda de förbättringar som kommer upp såväl stora som små och att 

ledningens roll i huvudsak är stöttande.  

 

All teori om och praktisk erfarenhet av att påbörja arbete med någon form av Lean 

Production/Thinking/Construction är entydig om att det krävs ett helhjärtat 

engagemang från högsta ledning till lägsta medarbetarnivå. Att bara ta en del av 

konceptet och använda sig av den kan förvisso ge mätbara resultat men för en varaktig 

förbättring krävs att hela konceptet tas tillvara och anpassas till den egna 

verksamheten. Att genomföra en så stor förändring i organisation kommer att vara 

påfrestande både för de som arbetar i förändringen såväl som de ekonomiska 

aspekterna. En arbetsfilosofi som i fallet Lean Construction fortfarande är i ett mycket 

tidigt stadium är naturligt också än mer svår att förstå och ta till sig. Inom tillverkande 

industri kunde företag ofta luta sig mot Toyotas framsteg inom området och Toyota 

var också villigt att sprida sina kunskaper inom branschen. Ett sådant 

föregångsexempel finns inte ännu inom byggbranschen men inom såväl NCC som 

PEAB finns intresse och ett påbörjat Leaninspirerat arbete i skapandet av en 

effektivare byggprocess. För Bravidas del kanske inte målet ska vara att gå i bräschen 

för de nya idéerna utan istället var uppmärksamma på nya tankar och sätt som kan 

vara av nytta för den egna organisationen. I Lean produktions filosofi finns viljan att 

förbättra sina leverantörer och partners för att effektivisera hela värdeflödet. Om Lean 

Construction kommer att påverka byggbranschen på det sätt som Toyotas idéer 

förändrade biltillverkningen återstår att se.  
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5.2 Vilka förbättringsmöjligheter kan identifieras i projektet på 
Öxnehaga? 

 

 

 

 

 

 

5.3 Vilken nytta kan byggindustrin ha av Leanfilosofin? 

Syftet med Lean Production är att öka effektiviteten i företaget, detta gäller oavsett 

bransch. Hårdnande konkurrens och mindre marginaler gör att företag måste hitta nya 

vägar att effektivisera sin verksamhet. Lean är något som tidigare bara används inom 

den tillverkande industrin men sprider sig nu till andra branscher, till exempel 

byggbranschen. Att verkligen få igenom principerna och värderingarna i Leanfilosofin 

är antagligen det viktigaste. Metoderna och verktyg kan anpassas men grunden att 

ständigt jaga slöserier samt förbättra verksamheten måste finnas i hela organisationen. 

 

I grunden handlar det om att kunna producera mer med befintliga resurser. Något som 

företag inom alla branscher strävar efter.  

 

Många som berörs av byggbranschen anser att den är rörig och ostrukturerad, 

tidsplaner spricker, installatörerna kommer inte när det är sagt, spillmaterial slängs på 

marken med mera. Det Lean Production kan bidraga med om det utnyttjas rätt är att 

strukturera upp branschen, såsom den strukturerade upp till exempel bilindustrin. 

 

Exempelvis skulle standardiserade lösningar användas i större utsträckning, inte bara 

när det gäller industriproducerade modullägenheter och hus. Dock kan graden av 

standardisering diskuteras, mycket i branschen är beroende av problemlösningar då 

variationen är större i byggbranschen än i till exempel tillverkningsindustrin. Därför 

är risken med för stor standardiseringsiver att resultatet blir kontraproduktivt.  

 

Stora delar av branschen har insett fördelarna och skapat sig ett intresse för Lean eller 

Leaninspirerade arbetsmetoder, som nämnts håller redan Peab och NCC på att 

undersöka och prova möjligheterna att utnyttja filosofin. Detta kommer troligen att på 

sikt innebära förändringar och förbättringar för hela branschen. 
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5.4 Förslag på fortsatt arbete 

En hel del återstår att studera vad gäller Lean i byggbranschen. Bland annat krävs 

nyckeltal för mätning av avvikelser, anpassningar i metoder måste också göras. 

Frekvensstudier har genomförts och visar på stora slöserier inom branschen, fler 

förslag hur dessa ska hanteras krävs. Ett exempel är att ta fram enkäter för att ge 

operatörer möjlighet att själva identifiera slöseri. Detta för att skapa insikt i vad som 

är slöserier och hur de kan hanteras. 

 

5.5 Metodval i uppsatsen  

Att metoderna för att undersöka Bravidas projekt är baserade på en filosofi oftast 

använd i den tillverkande industrin har varit på både gott och ont. Den valda 

värdflödesanalysens lämplighet som metod för att identifiera förbättringsområden i 

byggprojekt kan ifrågasättas men genom att utföra den väcktes ändå en hel del tankar 

om arbetet. Värdeflödesanalyser gjorda på större kedjor eller på något annorlunda sätt 

kan med största trolighet vara till stor nytta i branschen. Värdeflödesanalysen ledde 

också till att frekvensstudien utfördes och den gav visst belägg för vad som upplevdes 

när arbetet studerades. En stor del av tiden blir installatörerna distraherade av saker 

som avleder dem från de värdeskapande uppgifterna. Intervjuer har också gett en bra 

inblick i hur projektet är uppbyggt och vad som gör det effektivt samt vad som är 

hindrande i verksamheten. Att studera projektet genom Lean Production har visat på 

viktiga skillnader mot tillverkningsindustrin men framförallt likheter. Metoder som 

har visat sig positiva i tillverkande företag kan med största säkerhet också tillämpas på 

ett fördelaktigt sätt inom byggsektorn.  



Referenser 

43 

 

6. Referenser 

6.1 Litteratur 

  Alarcón, L. F. (1997), Lean Construction, A.A. Balkema, ISBN 90-5410-648-4 

[2] Arnold, J. R. T. & Chapman S. N. (2004), Introduction to materials 

management, Pearson Prentice Hall, USA 

[3] Bergman, B. & Klefsjö, B. (2007) Kvalitet från behov till användning, 

Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-04416-3 

[4] IVF (2006) Se hela flödet och se delarna, IVF industriforskning och utveckling 

AB, Mölndal, ISBN: 91-89158-67-9 

[5] Liker, K. (2003), The Toyota Way, McGraw-Hill, ISBN 0-07-139231-9 

Olhager, J. (2000), Produktionsekonomi, Studentlitteratur, ISBN 91-44-00674-

8 

 Petersson, P. et al. (2008) Lean – gör avvikelse till framgång! Part Media, 

Bromma, ISBN: 978-91-633-2795-7 

Rother, M.& Shook, J. (2001), Lära sig se: kartlägga och förbättra värdeflöden 

för att skapa mervärden och eliminera slöseri : en handbok för praktisk 

tillämpning av metoder och verktyg för Lean production, Lean Enterprise 

Institute Sweden, :Göteborg 2001, ISBN 91-974136-1-5 

[9] Sandkull, T. & Johansson, J. (2000) Från Taylor till Toyota, Studentlitteratur, 

ISBN 91-44-61911-1 

[10] Toolanen B (2004), Målstyrning I byggprocessen genom val av genomförande- 

ersättnigs och samverkansform, Luleå Tekniska Universitet, Avdelningen för 

produktionsledning, licentialuppsats 2004:18 Luleå ISSN:1402-1757 

[11] William M. F. (2001), Lean manufacturing tools, techniques and how to use 

them, CRC Press, ISBN 1-57444-297-X 

[12] Womack, J. (2007), The machine that changed the world, Free press, ISBN10: 

0743299795 

[13] Bell, J. (2006), Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur AB, 

ISBN10: 9144046456  

[14] Bell, J. (2005), Att presentera kvalitativa data, Liber, ISBN10: 9147074825   



Referenser 

44 

 

6.2 Internetkällor 

[15] Bravida (2008) http://www.bravida.se, 

 http://www.bravida.se/Om-Bravida/ (Acc. 2008-11-24)  

[16] Lean Enterprise Institute (2008) www.lean.org, 

http://www.lean.org/WhatsLean/History.cfm (2008-11-10) 

[17]  [Luleå Tekniska Universitet (2008) http://epubl.ltu.se/1402-

1617/2007/021/index.html (Acc. 2008-11-24) 

[18] Mysigma (2008) http://www.mysigma.se, 

 http://www.mysigma.se/artikel5.html (Acc. 2008-11-24) 

[19] Nodebase Sweden (2008) www.leanbase.net 

 http://www.leanbase.net/dnn/leanTjänsterservice/Frekvensstudier/tabid/152/De

fault.aspx 

[20] Lean Forum Bygg (2008) www.leanforumbygg.se/ 

 http://www.leanforumbygg.se/ 

 

6.3 Intervjuade personer 

Benny Åström, avdelningschef Bravida 

Jörgen Hallkvist, projektledare Öxnehaga 

Johan Lago, platschef på projektet i Öxnehaga 

Installatörer som jobbar med projektet i Öxnehaga



Bilagor 

45 
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Bilaga 1, Formulär för frekvensstudie. 

Gör en notering vart femte minut om vad som görs just då, sätt ett streck under den 

rubrik som passar bäst. Vid oklarhet gör notering så en diskussion kan föras i 

efterhand.  

 

Installationsarbete (värdeskapande och nödvändig). 

 

 

Rörelse/Förflyttning (ej värdeskapande men nödvändigt), kan vara till exempel 

byta av rum eller lägenhet. 

 

 

Förflyttning av material (ej värdeskapande men nödvändigt) kan vara till 

exempel att någon går och hämtar nytt material eller flyttar material mellan 

olika rum/lägenheter/hus. 

 

 

Väntan (ej värdeskapande och onödigt) kan vara att installationsarbete 

avstannar för att någon annan hantverkare inte är klar med sitt moment. 

 

 

Styrning (ej värdeskapande men nödvändigt) kan vara när medarbetare frågar 

varandra eller chefen om råd. 

 

 

Omarbete (ej värdeskapande och onödigt) kan vara när någon får gå tillbaka 

och göra om ett arbete som precis utförts.  
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Bilaga 2, Värdeflödesanalys.

 


