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Abstract

Lean production in practice, a possible way to
decrease waste of resources?

Caroline Lindblad

Svensk markentreprenad AB is a startup 
company which is primarily en- gaged in various 
types of earthwork engineering, mainly in 
Norrtälje. Due to the company’s rapid growth 
since its establishment in May 2012, it may need 
to be re-structured. The aim of this thesis is to 
study the Lean Production as a possible approach 
in reducing waste, and investigate the required 
strategies to run the company and maintain the 
Lean philoso- phy in the long run.
To this aim, the winner of (the Swedish) Lean-
prize 2012, Ytterbygg AB in Kungälv was visited 
to understand the way they work with Lean and 
how they operate to reduce wastage. Svensk 
Markentreprenad AB was then visited to 
determine whether a Lean implementation in the 
or- ganization could reduce wastage.
The source of many of the types of waste was 
identified to be the overworked production 
management, which could be addressed through 
an effective use of the staff. To ensure a 
sustainable Lean imple- mentation, improvement 
should be made gradually with careful changes at 
a time. Restructuring and straightening the 
organization should be done throughout a longer 
time-frame. The key to success in using Lean in 
long run is for everyone to be involved and 
dedicated to the Lean prin- ciples. It is then that 
there may be good chances of success with lean 
pro- duction and with reducing waste at the 
company in the long run.
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SAMMANFATTNING 

Utländsk arbetskraft konkurrerar allt mer om arbetstillfällen i form av 

lägre löner och produktionskostnader. Detta gäller inte minst inom bygg- 

och anläggningsbranschen. Ett sätt att effektivt minska kostnader är att 

undersöka hur eventuellt slöseri kan undvikas. En filosofi som fokuserar 

på detta är Lean Production som allt fler företag i bygg- och anläggnings-

branschen försöker arbeta enligt. 

Svensk Markentreprenad AB är ett ungt, växande företag som strävar 

efter att arbeta effektivare. De vill arbeta strukturerat och är nyfikna på 

Lean Production, då begreppet blivit allt vanligare. Därför studerades pro-

blem hos företaget som skulle kunna förbättras med implementering av 

Lean i verksamheten samt de förutsättningar som fanns för detta. Genom 

en studie om Lean Production samt en mikro-etnografisk fältstudie hos 

årets (2012)  Leanpris-vinnare Ytterbygg AB för dokumentation av hur de 

tillämpat Lean i företaget, samt hur de minskat sitt slöseri, drogs slutsatser 

kring hur Svensk Markentreprenad kan införa Lean Production på ett håll-

bart sätt i sin verksamhet.  

Det visade sig att Ytterbygg AB var en god förebild då de arbetade ak-

tivt med att reducera slöserier som även sågs hos Svensk markentrepre-

nad. Genom att implementera Lean på rätt sätt i företaget finns goda för-

utsättningar att lyckas strukturera verksamheten och bli effektivare. Det 

viktigaste är att ta till vara på och inspirera människor till kreativitet. 

Lean-filosofin bygger på enkla idéer med stort värde. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Lean Production, slöseri, mark- och anläggningsbranschen, 

mikro-etnografisk fältstudie, engagemang 
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FÖRORD 

Denna rapport är ett resultat av mitt examensarbete vid högskoleingen-

jörsutbildningen i byggteknik vid Uppsala universitet. 

Genom att först diskutera idén till examensarbetet med min ämnes-

granskare, David Sköld, togs arbetets upplägg fram. Idén presenterades 

för Peter Wallin, Vd på Svensk markentreprenad AB, och han lyssnade 

lyhört när idén presenterades. Han blev min handledare och tanken från 

företagets sida var att detta arbete kommer ligga till grund för ställnings-

tagandet kring att implementera Lean eller inte i organisationen. Detta 

gjorde mig engagerad inför uppgiften och intresset för Lean har utvecklats 

under tiden med arbetet, som gått ut på att undersöka eventuella problem 

i produktionen hos företaget som skulle kunna förbättras med införandet 

av Lean Production. 

Jag vill tacka de personer på Ytterbygg AB i Kungälv som öppet delat 

med sig av erfarenheter kring implementering av Lean och visat fysiska 

exempel på hur de har fått det att fungera i sin verksamhet. Det jag fick se 

hos dem under min praktikvecka är något jag kommer bära med mig i 

framtiden och det värderar jag högt. Även Ytterbyggs konsult Anki 

Bengtsson, som anlitas regelbundet som företagsstrateg, har hjälpt mig i 

arbetet genom att dela med sig av sina erfarenheter till hur bra ett företag 

kan fungera om man tänker- och gör rätt vid implementering av Lean. 

Jag har fått hjälp av språkverkstadens Lillemor Aronsson för att struk-

turera och formulera rapporten väl, vilket jag är tacksam för. 

Genom detta arbete har mitt intresse för Lean Production vuxit och jag 

hoppas på att inspirera fler till att se denna filosofi som en möjlig väg till 

att lyfta företag genom att minska slöseri!  

 

Uppsala, juni 2013 

 

Caroline Lindblad 
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1. INLEDNING 

1.1. Bakgrund 

Utländsk arbetskraft konkurrerar allt mer om arbetstillfällen i form av 

lägre löner och produktionskostnader. Detta gäller inte minst inom bygg- 

och anläggningsbranschen.  

Ett effektivt sätt att minska kostnader är att minimera slöseri. I en stu-

die av Per-Erik Josephson och Lasse Saukkoriipi (September 2005) visa-

des att slöseriet inom byggsektorn uppgick till 30-35% av projektets pro-

duktionskostnad. Enligt dem är det teoretiskt genomförbart att halvera 

kostnaden för hela denna sektor och fullt möjligt att halvera kostnader 

och tider för ett stort antal delprocesser och aktiviteter (Josephson & 

Saukkoriipi, 2009).  

Idag försöker allt fler företag i byggbranschen arbeta enligt Lean Pro-

duction, en lednings-filosofi som härstammar från Toyota. Den handlar 

om att minska slöseri och är ingenting nytt och okänt. Redan i början av 

50-talet sa Taiichi Ohno, som då var fabrikschef och produktionstekniker 

på Toyota, såhär ”Allt vi gör är att se på tiden från det att kunden ger oss en 

order till dess att vi får betalt och minska den tiden genom att ta bort det som 

inte tillför värde”.  

För att lyckas minimera slöseriet anser Per-Erik Josephson och Lasse 

Saukkoriipi att det krävs ett nytt synsätt på kostnader, genom att foku-

sera på hur vi förbrukar resurser. De anser att branschen måste föränd-

ras. Traditionellt har arbetstakten varit hög och produktionsarbetare har 

belönats om de lyckats arbeta snabbt. Detta har lett till att slöseriet i bran-

schen är stort eftersom tiden för planering och reflektion succesivt mins-

kats.  

Då grundtanken med just lean är att minimera slöseri, borde därför 

denna filosofi komma väl till pass inom bygg- och anläggnings-

branschen, trots dess ursprung från bilindustrin. Toyotas kris, samt den 

snedvridna bilden av lean i vården som på senare tid uppmärksammats 

i media kan ha påverkat människors synsätt på- och trovärdighet hos fi-

losofin. 

I detta arbete ska implementeringen av Lean Production studeras och 

hur den kan ske på ett hållbart sätt och om det finns några risker. Två 

företag i bygg- och anläggningsbranschen har jämförts för detta syfte. 

Idén till detta arbete väcktes vid ett studiebesök under våren 2012 hos 

Ytterbygg i Kungälv. Personalens engagemang och företagets ordning 
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och reda-kultur var slående. Hur har de lyckats komma dit de är idag? 

Har de stött på hinder?  

Ytterbygg AB är ett familjeföretag som startades 1973 och drivs i dag 

av andra generationen. De är verksamma i Göteborgsområdet, har 31 st 

anställda och en omsättning på 112 miljoner kronor med en vinst på 31 

miljoner kronor före skatt (2013). Under hösten 2009 deltog de i Chalmers 

Professional Educations kurs ”Lean för bygg och anläggning”. De har 

sedan dess arbetat enligt Lean i sitt utvecklingsarbete. I oktober 2012 be-

lönades de för detta, de tilldelades Lean Forum Byggs utmärkelse ”Årets 

Lean-byggare”.  

Det nystartade företaget Svensk Markentreprenad AB har funnits se-

dan maj 2012. De startade efter att Hallstaviks Schakt AB och Roslagens 

Markentreprenad AB inledde ett samarbete (se figur 1.1). Målet med 

samarbetet är att genomföra större entreprenader och etablera sitt namn 

i Mälardalen som en aktuell totalentreprenör. Idag är de verksamma i 

Norrtäljeområdet och utför olika typer av markarbeten. De växer i stadig 

takt, har planer på att utöka verksamheten ytterligare och är därför i be-

hov av att effektivisera och strukturera sin verksamhet.  

 

 
Figur 1.1 Illustration över samarbetet bakom SVME 

1.2. Syfte 

För att ett företag ska kunna växa på ett hållbart sätt, är det i behov av att 

strukturera sin verksamhet för att öka lönsamheten, konkurrenskraften 

och höja medarbetarnas arbetsmotivation. Eftersom Svensk Markentre-

prenad AB är ett ungt företag som strävar efter att arbeta effektivare, ska 

problem hos företaget som skulle kunna förbättras med implementering 

av Lean i verksamheten undersökas. Även vilka förutsättningar som 

finns för detta hos företaget ska tas reda på.  

Genom en studie om Lean Production samt en mikro-etnografisk fält-

studie hos 2013-års Leanpris-vinnare Ytterbygg AB för dokumentation 

av hur de tillämpat Lean i företaget, samt hur de minskat sitt slöseri, dras 
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slutsatser kring hur Svensk Markentreprenad kan införa Lean Product-

ion på ett hållbart sätt i sin verksamhet.  

1.3. Frågeställningar 

Avsikten är att besvara följande frågeställningar: 

1. Var kan problematiken ligga vid implementering av Lean hos Svensk 

Markentreprenad AB?  

2. Hur ska ett företag gå till väga för att etablera Lean i företaget på ett 

så hållbart sätt som möjligt?  

3. Om eventuella risker som förknippades med Lean finns, och hur de i 

så fall bör undvikas? 
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2. TEORI 

 

2.1. Lean Production 

Att ta efter andra branschers sätt att leda organisationer har blivit allt 

vanligare (Timothy & Lancaster, 2006). Lean Production är en filosofi 

som blivit allt vanligare i näringslivet. Lean har sitt ursprung i Japan hos 

bilproducenten Toyota, trots det har helt andra branscher tagit efter ar-

betssättet.  

Under 1950-talet utvecklades principerna för Lean management. 

Toyotas ProduktionsSystem (TPS) var länge okänt i resten av världen. 

Under 20 år studerade den amerikanske professorn i industriell teknik, 

K. Liker, från University of Michigan Toyotas produktionssystem och 

publicerade boken ”The Toyota Way” under 2004, som blev en storsäl-

jare. I boken (Liker, 2004) presenteras några kärnpunkter om att få bort 

slöseri, som är grunden i Lean Production. K. Liker anser att slöseri ses 

enklast genom att se produktionen med kundens ögon. Vad är det som 

är värdeskapande för kunden? Det som inte är värdeskapande ses som 

slöseri. Kunden kan vara antingen slutkunden eller en intern kund i 

nästa produktionsled.  

 

Figur 2.1 Lean-templet. Bild från Lean forum byggs hemsida 

Lean illustreras ofta som ett tempel (se figur 2.1) för att visa ingående 

metoder, principer och verktyg som utgör konceptet (Lean Forum Bygg, 

2013). Det gäller att skapa eller se det arbete som ska utföras som en pro-
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cess. Det är först när produktionen kan ses som en process och är stan-

dardiserad som den kan förbättras (Jirby, 2005). När detta är uppfyllt kan 

slöserier synliggöras genom att processen är mätbar.  Därför är standardi-

sering grundläggande för Leanbegreppet. Förändringarnas effekt kan vi-

sualiseras och på så sätt kan ett effektivt förbättringsarbete bedrivas och 

kontroll fås över verksamhet och produktion.  

Det finns flera metoder som kan tillämpas för att standardisera. Ett 

verktyg som ingår i Lean är 5S som tagits fram för att skapa ett smidigt 

arbetsflöde. Syftet är att ta kontrollen över arbetsytan genom att skapa 

hållbar ordning och reda, och ge en översiktlig bild av material, maski-

ner, verktyg och instruktioner, och där med enkelt se om något saknas. 

M. Elbert skriver om detta i boken ” Lean Production for the small 

company.”  De fem stegen är följande; 

1. Sortera - Skilja ut och avlägsna allt onödigt 

2. Strukturera - Arrangera allt nödvändigt så att det lätt kan hittas 

3. Städa - Håll arbetsplatsen ren och snygg 

4. Standardisera - Bibehåll de föregående 

5. Skapa vana - Följ givna regler och standarder. Var uthållig, ge aldrig 
upp. 

För att säkerställa god kvalité krävs ett långsiktigt tänkande i alla ar-

betsled. Ett tankesätt för att lösa problem långsiktigt är ”Fem Varför”. Me-

toden leder direkt till problemets rot, så kommande arbeten kan utföras 

till rätt kvalité. Med denna metod undviks att samma problem uppkom-

mer igen. Metoden går ut på att fråga ”varför” fem gånger efter varandra 

då ett problem uppkommer. För varje gång frågan ställs kommer man 

djupare in på problemet. K. Liker ger ett exempel i sin bok ”The Toyota 

Way” om ett problem kring en oljefläck på verkstadsgolvet (se figur 2.2). 
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Figur 2.2 Fem varför, exempel taget ur K. Likers bok ”The Toyota Way”. 

Just in Time (JIT) är också en grundpelare i Lean-templet. En behovs-

styrd, dragande produktion är vad som eftersträvas för att undvika över-

produktion. Idealet är att producera och leverera varor i rätt mängd och 

vid den tidpunkt som det behövs. Allt som görs i produktionsprocessen 

ska vara värdeskapande för kunden. I Lean-sammanhang talar man om 

de sju R:en. Det handlar om att få Rätt produkt levererad i Rätt tid, till Rätt 

antal av Rätt kvalité, på Rätt sätt till Rätt kund och till Rätt totalkostnad.  

Engagerad personal är en mycket viktig del i Lean Production, för-

modligen den viktigaste. Finns inget engagemang kommer LP inte att 

fungera. En del i LP är att sträva efter ständig förbättring. Förslagsverk-

samhet kan vara ett sätt i förbättringsarbetet med utgångspunkt i pro-

duktionen. Man vill att alla anställda blir delaktiga i det kontinuerliga 

förbättringsarbetet. Tydligt mål som alla arbetar mot är också viktigt.  

Grunden för Lean-filosofin är att eliminera slöserier. I boken ”The 

Toyota Way” skriver Liker om slöserier (Liker, 2004). I boken citerar han 

Taiichi Ohno, Fabrikschef och produktionstekniker på Toyota i början av 

50-talet, så här; ”Allt vi gör är att se på tiden från det att kunden ger oss en 

order till dess att vi får betalt och minska den tiden genom att ta bort det som 

inte tillför värde”  

Slöseri definieras i Lean-samanhang som aktivitet som förbrukar 

resurser men som inte skapar något värde (se figur 2.3). K. Liker skriver 

följande om sölerier i sin bok;  
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Figur 2.3. Illustration av slöserier på en byggarbetsplats, från Prolog Bygglogistik AB:s utbildnings-
material 

Överproduktion är slöseri. Lager med producerat material som inte har 

sålts leder till överbemanning och extra kostnader för lagring och trans-

porter. Lager betraktas som en annan källa till slöseri. Onödigt stora lager 

av material, produkter i arbete eller färdiga produkter orsakar långa led-

tider, inkurans, skadat gods, onödig transport och lagring, förseningar 

etc. Onödigt stora lager döljer ofta problem som dålig produktionsplane-

ring, sena leveranser från leverantörerna, stillestånd och långa ställtider. 

Omarbete i form av misstag och korrigering är också slöseri. Inspektion, 

reparation, göra om, ersätta eller kasta produkter är tids- och energiför-

ödande. Även Transport ses som slöseri. Att transportera material, pro-

dukter och delar långa sträckor är inte värdeskapande. Inte heller saker 

som flyttas runt på arbetsplatsen innan eller under processerna. Outnytt-

jad kreativitet ses också som ett slöseri. Det gäller att lyssna på och enga-

gera sina medarbetare. Den som inte tar tillvara på personalens kreativi-

tet och nya idéer förlorar tid, idéer, kompetens, förbättringar och till-

fällen att lära. Även överarbete leder till slöseri då man gör något ingen 

har beställt och därmed inte kan ta betalt för. Rörelse som är onödig i form 

av letande, sträcka sig efter, hämta, eller stapla delar eller verktyg är slö-

seri, även väntan på ett besked, att någon ska bli klar innan man kan på-

börja sitt arbete, vänta på delar, verktyg, material, på att en maskin ska 

lagas.    
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2.2. Engagemang 

När vi är engagerade i något kan vi göra stordåd. Vi är då motiverade, 

alltså vi har motiv för att göra den insats som leder mot målet, eftersom 

engagemanget gör att vi önskar att målet nås (Berglund, 2010). Att arbeta 

enligt Lean innebär att arbeta mot ständiga förbättringar. Genom att få ige-

nom en anpassad metod, för aktuellt företag och bransch, etablera en ny 

kultur av optimism som motiverar till att bidra med egna förbättrings-

idéer, bidrar det till engagemang och hög trivselnivå på arbetet. 

 

2.2.1. Erfarenheter från mitt praktikår och deras Lean-imple-

mentering 

I en stor organisation är det givet att det blir svårare att implementera ett 

nytt sätt att arbeta och tänka. Min erfarenhet av detta är att medarbetar-

nas engagemang är avgörande för hur lyckad implementeringen blir. Jag 

var på praktik under ett år vid ett av de större byggföretagen i Sverige, 

där de under flera år arbetat med utvecklingsarbete enligt Lean och för-

berett sig inför den stora omställningen, som även jag fick vara med om. 

Det som jag tror att ledningen ansåg som en relativ liten förändring, jäm-

fört med många andra förändringar som tidigare genomförts, kom att 

påverka mer än förväntat. Det som ledningen gjorde var att fastställa att 

instruktionerna för olika typer av montage, skulle följas och alla avsteg 

från dem skulle godkännas av högre chefer. Det ledde till att möjligheten 

att påverka arbetet begränsades kraftigt, då ledningen krävde att monte-

ringen av de olika husdelarna skulle ske enligt den standard som de ar-

betat fram tillsammans med arbetsledare, hantverkare och platschefer 

för att få fram en så bra monteringsmetod som möjligt för upprepade 

moment. 

För att ta tillvara på medarbetarnas idéer som uppkom vid montering 

av husdelarna enligt standarden, infördes ett rapporteringssystem för 

förbättringsförslag.  

Efter den dagen då ledningen på företaget fastslog att ingen avvi-

kande typ av montering var tillåten utan deras godkännande, och mon-

teringsanvisningarna trädde i full kraft, hände något. Rapporteringssy-

stemet blev överbelastat då ett stort antal förbättringsförslag inrapporte-

rades. Företaget var inte beredda på det och hade inte tillräcklig beman-

ning för att gå igenom alla inrapporterade förslag. Med tiden ledde detta 

till stor frustration bland medarbetarna och flera kände att deras röst inte 
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spelade någon roll, eftersom de inte fick något svar på sina förbättrings-

förslag. Jag vet inte hur det ser ut hos företaget idag men jag såg hur flera, 

tidigare mycket engagerade medarbetare, blev allt mer omotiverade. Det 

kan vara så att de kommit till rätta med problemet nu, det jag menar är 

att det är otroligt viktigt att undvika att hindra människors kreativitet 

och engagemang! 

När personer som är engagerade i sitt arbete och känner stor motivat-

ion att gå till jobbet varje dag och som tidigare haft möjlighet att påverka 

arbetet på ett enkelt sätt genom att prata med ledningen på plats som 

ofta har förtroende för dessa nyckelpersoner, och på så sätt tillsammans 

ändra byggteknik, verktyg och maskinanvändning, materialval osv. för 

ett moment. Det ger en positiv spiral för den typen av människor. De gör 

att de känner sig viktiga på arbetet och har möjlighet att påverka. Ofta är 

det den engagerade personalen som brinner för sitt arbete som man är 

mån om att ha kvar och som är svår att värva, så kallade ”guldkorn”. Det 

finns även personer som vill gå till jobbet och göra som de blir instrue-

rade och inte känner behov av att påverka. Självklart är den typen av 

personal också värdefull, då det antagligen skulle resultera i kaos om alla 

vill göra ”på sitt sätt”. Det som föredras är helt enkelt en blandning av 

människor. 

 

2.3. Litteraturstudie 

Det finns mycket skrivet om hur bra det är att utveckla företag enligt 

Lean-filosofin. Något det finns mindre studier kring är dess svårigheter 

vid implementering. I en artikel med frågeställning kring olikheter mel-

lan ett massproducerande- och ett hantverksföretags sätt att implemen-

tera lean långsiktigt (Deflorin & Scherrer-Rathje, 2012), visades att det 

fanns olikheter som måste beaktas vid en Lean-implementeringsprocess 

beroende på vilken typ produktion som bedrivs. De tycker att mer forsk-

ning behövs för att reda ut ytterligare skillnader för specifika branscher.  

Något oväntat uppmärksammades i en artikel som beskrev en kopp-

ling mellan hälsa och Lean Production i Japan (Nishiyama & Johnson, 

1997). Det nämns att Lean produktion har tippats som vägen mot egen-

makt åt medarbetare och god produktivitet och på så sätt undanröja pro-

blemen som taylorismen medfört, i form av upprepat och monotont ar-

bete, höga krav och låg arbetskontroll. Men artikeln fortsätter med påpe-

kanden om avsaknad av nationell forskning av hälsoeffekter som Lean 
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Production kan ha medfört. Vidare sägs att Japanska studier visar ett 

samband mellan arbetsbelastning och negativa hälsoeffekter.  

2.3.1. Leans framfart i världen 

Det finns några motståndare till Lean-filosofin. En del menar att är något 

som ett fåtal högt uppsatta ”gurus/konsulter” som tillsammans tar fram 

sin egen tolkning av Toyotas TPS genom att omdefiniera vissa delar och 

förkasta andra. (Timothy & Lancaster, 2006). Nyligen drog Maciej Za-

remba till sig uppmärksamhet kring den artikelserie han publicerat i DN 

som handlade om ”Lean i vården” och hans tolkningar av de brister detta 

medfört. Zaremba menar att Lean är orsaken till en rad allvarliga brister 

i sjukvården. En av hans artiklar ur serien är ”Den olönsamma patienten, 

hur mycket oro tål en människa?” som beskriver hur en mycket väl funge-

rande bröstcancerklinik i Skåne tvingats stänga efter att landstinget ef-

tersträvat högre kostnadseffektivitet genom Lean. De artiklar han publi-

cerat har upprört många Lean-förespråkare. En artikel i Ny Teknik ”Vår-

den har kidnappat lean” av Per Ola Post och Torgny Veibäck belyser det 

bristfälliga sättet M. Zaremba framställer lean-filosofin på. De menar att 

M. Zarembas exempel på att lean skulle vara orsaken till att cancerklini-

kens nerläggning är orimlig. De menar att för dem, som arbetar i indu-

strin, är lean något positivt, bra och effektivt. De menar att lean är alter-

nativet till den målstyrning som tas upp i M. Zarembas exempel. De skri-

ver ”Man saknar respekt för den enskilda människan, både för personal och 

vårdsökande. Man är kortsiktig, och fokuserar på verktyg och metoder istället för 

helhet. Man begriper tydligen inte vad som är värde för kunden. ” (Post & 

Veibäck, 2013).  

Något annat som uppmärksammats är Toyotas kris. Bilproducenten 

har haft problem med sina bilar och många exemplar har återkallats för 

att åtgärdas. Toyota är företaget där lean-filosofin uppstod och förebild i 

lean-sammanhang och denna kris har orsakat en del bristande förtroende 

för lednings-filosofin.  I en artikel från tidskriften intelligent logistik 

(Sonne, 2010) framförs Steven Spears syn på problemet. Han är professor 

på MIT och verksam vid institut for Healthcare Improvement och har fått 

pris för årets bästa artikel i Harvard Business Review. Han har arbetat på 

Toyota och som konsult i högteknologiska företag och i service- och sjuk-

vårdsorganisationer. Där av hans kunskaper från både industri och häl-

sovård. Han har studerat flera marknadsledande företag och menar att 
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de flesta företag som når framgång, är de som är bäst på lärande och in-

novation inom sitt område. En av de bästa egenskaperna hos Toyota en-

ligt S. Spear, är att de involverat och utbildat sina medarbetare på ett bra 

sätt. Han uppfattar att Toyotas lärande organisation inte hunnit med i 

teknikutvecklingen och detta är en bidragande orsak till krisen. Förr var 

bilmotorer och system enkla att förstå, men på senare tid har allt mer 

avancerad teknik infunnit sig i bilarna. Så komplicerad att medarbetarna 

inte kan överblicka alla komplexa processer och produkter.  Detta har 

påverkat förmågan för Toyotas medarbetare att ständigt förbättra, för 

hur ska man kunna börbättra något man inte förstår? S. Spear tror att 

utbildning av Toyotas personal måste ske snabbare. Han är övertygad 

om att företagets tekniker snabbt kan finna lösningen på bilarnas tek-

niska fel, men däremot krävs löpande utbildning så de anställda får ny 

kunskap.  
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3. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

3.1. Mikro-etnografier 

Enligt (Bryman & Bell, 2003) är etnografisk fältstudie något som tidigare 

enbart varit förknippat med socialantropologisk forskning, vilket ofta in-

nebär att en forskare besöker ett främmande land för att upptäcka och 

beskriva en stam eller by för att beskriva gruppens kultur och notera vad 

människor säger och gör. De menar att forskaren ska närvara under lång 

tid, ofta i flera år, för att sedan förmedla sina upptäckter.  

Wolcott (1995, citeras i (Bryman & Bell, 2003)) anser att kortare etno-

grafiska studier går att genomföra och benämner sådana som mikro-et-

nografier. Det innebär att etnografin koncentreras till den del av företa-

get som är mest intressant för arbetet och under en kortare tid. Denna 

metod passar väl in på mitt behov av informationssamling och till arbe-

tets omfattning. I mitt fall har mikroetnografin utförts under två veckor, 

varav en vecka hos Ytterbygg i Kungälv och den andra i Norrtälje hos 

Svensk Markentreprenad. 

Genom närvaro i det dagliga arbetet hos företagen kan jag komma 

nära verksamheten och höra vad människor på företagen pratar om och 

hur de ser på sin arbetssituation. Ibland utan att frågor ställs, samtalen 

kan flyta naturligt under tiden tillsammans. Denna typ av mikro-etno-

grafisk fältstudie ger sannolikt ett trovärdigt resultat och informations-

samlingen blir naturligare än vid en intervjubaserad undersökning.  

 

3.2. Telefonintervju 

Efter två veckors informationssamling hos Ytterbygg och Svensk Mark-

entreprenad behövde tankar och intryck bearbetas. Under fältstudien i 

Kungälv hos Ytterbygg framkom det under ett av samtalen med en med-

arbetare, att företaget hade regelbunden kontakt med en företagsstrateg. 

Hon hade god insikt i hur ägarna på Ytterbygg systematiskt arbetade för 

att underhålla den positiva företagskulturen. Eftersom funderingar upp-

kommit efter fältstudierna fanns frågor som behövde diskuteras. Kon-

sulten kontaktades och en enkel telefonintervju hölls med henne. Samta-

let var avslappnat och dialogen öppen. Anteckningar fördes under sam-

talet som pågick drygt en timme. Anteckningarna och använda citat från 

intervjun skickades sedan till intervjupersonen för avstämning om vad 

som sagts.  Intervjun kretsade kring negativ attityd hos medarbetare och 
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hur denna typ av problematik kan hanteras om en arbetsgrupp är på väg 

åt ett annat håll än vad chefen vill. Även hennes syn på lean och erfaren-

heter från både lyckade och misslyckade implementeringsprocesser togs 

upp.  

3.3.  Genomförande 

Företagen kontaktades och de var positiva till att ge mig tillgång till deras 

verksamhet under en vecka. För att få ut maximalt med relevant inform-

ation på en vecka på företagen, lästes det på om företagen och om Lean 

Production. 

Under mina fältstudieveckor fick jag delta i det vardagliga arbetet på 

företagens arbetsplatser. Jag följde arbetstider och vart som en ”vanlig 

anställd”. Många bilder togs och relevanta anteckningar gjordes för att 

minnas till kvällen då jag förde noggrann dagbok och gick igenom bil-

derna från dagen. Jag funderade även på saker att ta reda på och studera 

till kommande dag på arbetsplatsen. På så sätt genomfördes studien på 

ett effektivt sätt. 

Vid studien i Kungälv hos Ytterbygg fick jag möjlighet att vid två till-

fällen prata med VD Mats Berntsson för att höra hans tankar och erfaren-

heter kring Lean och implementeringen av dess filosofi, vilket var 

mycket värdefullt. 

Efter att de båda studierna genomförts drogs slutsatser av dagsläget 

och frågeställning kring ”vart ska man börja” för att få igång ett Lean-

tänk hos Svensk Markentreprenad. Risker med implementeringen un-

dersöktes genom litteraturstudier. 
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4. OBSERVATIONER OCH RESULTAT 

4.1. Ytterbygg 

Ytterbygg har belönats för det aktiva utvecklingsarbete de bedriver en-

ligt Lean. Efter ett tidigare studiebesök hos dem, i samband med prakti-

kåret hos ett byggföretag mellan år 2 och 3 på utbildningen i Uppsala, 

väcktes intresset för företaget. De har lyckats engagera personalen på ett 

sätt som gör det möjligt för dem att aktivt arbeta med att minska slöseri. 

Under fyra dagar närvarade jag i produktionen på företaget, till största 

del i markgruppen, för att huvudsakligen dokumentera hur de hante-

rade sådant som betraktas som slöseri enligt Lean, (se sid. 7-8) men även 

få en inblick i det aktiva arbetet att utveckla verksamheten. Ytterbygg 

gav intrycket av att vara förberedda, på ett sätt som jag inte tidigare upp-

levt i byggbranschen.  

Grundläggande för att få Lean att fungera i en verksamhet är engage-

mang. Två saker som K. Liker betraktar som slöseri är omarbete och väntan 

(se sid.7-8). Genom planering höjs chansen att arbetet utförs utan hinder 

och därmed undviks dessa två slöseriformer. Redan under första morgo-

nen blev delaktigheten hos medarbetarna tydligt. Vid ett planeringsmöte 

gick arbetsledaren igenom vad som skulle hända under veckan med fo-

kus på dagens arbete. Intresse från gruppen fanns där, de ställde frågor 

och deltog aktivt i planeringen. Mätning är också en viktig del i Lean-

filosofin och även det var märkbart under planeringsmötet. De hade tyd-

liga mål för dagen för vad de skulle hinna producera. Hade någon en 

invändning mot målsättningen och tveksamhet till att det skulle kunna 

uppnås, togs det upp och problemet kunde lösas. Något som också var 

anmärkningsvärt var att de tog sig tid att tänka efter före påbörjande av 

moment eller placering av material leverans. Ett exempel på tänka efter 

före var då flera hundra meter med refug skulle asfalteras på en stor par-

kering. Skulle de göra det på traditionellt sätt skulle de ta mycket lång 

tid. De som skulle utföra arbetet tog sig tid och funderade ut en enkel 

lösning i form av en egengjord låda på hjul som enkelt portionerade ut 

lagom mängd med asfalt i refug-springan (se bild 4.1, sid. 16). Genom att 

tänka efter innan undveks slöserier som rörelse, omarbete och väntan på ett 

effektivt sätt. 
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Bild 4.1. Ytterbygg använder sin enkla låda på hjul som gjorde att de på ett smidigt löste asfaltering av 
smala refuger. 

   Att standardisera processer är centralt vid Lean-arbete. En form av 

standardisering är 5S (se sid. 6) som Ytterbygg har tillämpat på flera 

plan. Bland annat deras förrådscontainers och i depån, vid utveckling av 

beställningssystem, system för maskinutlåning, konceptet med arbetslå-

dor (se bild 4.2) och markvagnen (se bild 4.3) är några exempel som upp-

märksammades under fältstudien.  
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Bild 4.2 Arbetslåda som är  klar att ta med ut på ett arbete, för motorkapning. 

 

Bild 4.3 Markvagnen som Ytterbygg använder för att bland annat  enkelt transportera material och verk-
tyg. 

Att arbeta hållbart och långsiktigt genom kvalité är även det Lean-anda 

och det fanns ett långsiktigt tänkande hos företaget. Ett exempel som 

uppmärksammades var när arbetsledaren Lars Lundqvist berättade om 
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olika lösningar på markarbetens utveckling efter lång tid. Han hade ar-

betat länge på Ytterbygg och varit med på flera ombyggnationer av bygg-

nader som han tidigare varit med och byggt. Detta gav honom förmånen 

att se hur olika marktekniska lösningar utvecklats under lång tid. Det har 

gjort att han vet vad som fungerar och inte, långsiktigt. Nu arbetade han 

med de metoder som han visste fungerade och därmed utfördes markar-

betena med en på långt sikt, väl fungerande metod.  

Ständiga förbättringar är också en del i Lean som Ytterbygg använder 

sig av genom att utnyttja personalens kreativitet. De har en välfunge-

rande förslagsverksamhet som driver företaget mot minskat slöseri. Just in 

time är även det ett välkänt begrepp i Lean-sammanhang. Detta har jag 

inte fokuserat på under fältstudien hos Ytterbygg, då de andra 6 delarna 

i Lean-templet (se sid. 5 figur 2.1) varit mer märkbara hos företagets mar-

kavdelning. Genom att bedriva verksamheten med dessa grundläggande 

delar som representeras i Lean-templet, har Ytterbygg en grund för att 

aktivt bedriva arbete mot minskat slöseri. Ett exempel på slöseri som Li-

ker tar upp i sin bok ”The Toyota Way”, är rörelse. Något som var utmär-

kande för detta var sättet Ytterbygg fraktade sitt material till arbetsplat-

sen. Det gjordes med en mark-vagn (bild 4.3). Genom att de använde den 

kunde allt material fraktas samtidigt och därigenom minskades ”rörelse-

slöseriet” då de inte behövde gå flera gånger fram och tillbaka. Vagnen 

var utformad enligt 5S (se sid.6) och därmed organiserad för sitt ända-

mål, att se till så ordning och reda hölls bland verktyg och material. 

Andra värdeskapande lösningar fanns också, så som lådor för materialför-

varing, elverk för att ge belysning men främst för att ladda batterier till 

småmaskiner och driva elmaskiner. Anpassade hållare för verktyg fanns 

också för att skapa ordning bland alla redskap. Det gick även att dra ut 

en arbetsbänk, vilket gjorde att kapning och andra arbeten som krävde 

en sådan, kunde utföras direkt på plats i stället för att gå till etableringen 

där den fasta arbetsbänken fanns.  

Ett annat tidsbesparande koncept var deras arbetslådor. Dessa lådor 

var sammansatta för att minska slöseri i form av rörelse. De hade flera 

olika typer för att kunna genomföra olika arbetsmoment, bland annat en 

för motorkapning (se bild 4.2). I den lådan fanns allt för att utföra arbeten 

med motorkap. Där fanns också en deklaration över allt som lådan skulle 

innehålla, både för att kontrollera att allt fanns i lådan innan arbetet men 

också för att enkelt kunna komplettera den efteråt. På så sätt undveks att 

något relevant verktyg eller annan del saknades vid utförandet. Detta är 
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slöseribesparande både ur rörelsehänseende, men även för att person-bero-

endet minskades. Alltså personer som hade stor erfarenhet av ett visst 

arbetsmoment skulle inte vara de enda på företaget som kunde utföra 

momentet. Dessa låd-koncept minskar även oklarheter, då oerfarna med-

arbetare först kan läsa på en deklaration om de saker som det oftast upp-

kommer frågor kring. Överraskningar som kan uppstå ute på en arbets-

plats i form av att grundläggande material saknas undviks på detta sätt. 

Lådorna hade tydlig koppling till 5S och standardisering.  

Ett annat sätt att minska slöseri i form av rörelse var något så enkelt 

som beställningsdeklarationer (se bild 4.4). Dessa inplastade kort skap-

ade stort värde då de minskade beroendet av vissa personer med särskild 

kunskap om vissa produkter och beställning av dessa. Ett exempel på-

träffades vid en hylla med port-delar. Där fanns nummer till kontaktper-

sonen hos leverantören och bilder på de delar som Ytterbygg bestämt att 

de skulle använda och benämningen för dessa. Genom denna enkla lös-

ning minskade risken för omarbete som kan uppstå vid felbeställning. 

Även slöseri i form av väntan kan uppstå vid felbeställning då det tar 

onödigt lång tid att få rätt produkt för att kunna utföra arbetet. 

 
Bild 4.4 Beställningsdeklarationer för port-delar 

En annan sak som kan leda till omarbete är dålig kommunikation. För 

att undvika detta, lades extra tid ner för att förstå varandra. Ett kort mor-

gonmöte hölls varje dag innan arbetet påbörjades. Ibland användes de 

tavlan i förrådscontainern för att undvika missförstånd (Se bild 4.5).  
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Bild 4.5 Tavla i förrådscontainern, undvek missförstånd och där med minskade risken för omarbete 

Ytterbygg uppmärksammade att maskiner och verktyg hade en ten-

dens att försvinna av olika anledningar. Det kunde handla om hemlån, 

stöld eller helt enkelt bara glömmas någonstans. Detta ledde till att verk-

tyg och maskiner inte fanns på rätt plats när man behövde dem vilket 

ledde till slöseri i form av rörelse. De berättade om att de därför har som 

rutin att märka allt med brännpenna och/eller färg.  

Lean innefattar som tidigare nämnts, standardisering. Inom detta ryms 

5S och nedan följer några bilder som visualiserar företagets sätt att till-

lämpa detta.  

 

Bild 4.6 Ordning och reda med var sak på sin plats. Här visas Ytterbyggs kemikalierum i Depån 
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Bild 4.7 De har märkt upp i förrådscontainern så alla vet vart materialet och verktygen ska finnas. 

 

 

Bild 4.8 Smarta och enkla lösningar för både förvaring och laddning av batterier 



Examensarbete: PRAKTISK TILLÄMPNING AV LEAN PRODUCTION,  

En möjlig väg till minskat slöseri 

 

22 

 

 
Bild 4.9 Genom golvmarkeringar visualiseras vart saker ska stå och signalerar om något saknas. 

Företaget äger till största delen de maskiner som används i produkt-

ionen och ett system har tagits fram för att hålla ordning på dessa. De 

hade standardiserat denna utlåningsprocess. De kan spåra var en speci-

fik maskin finns genom att den som lånat maskinen skrivit sitt namn och 

vilken arbetsplats den tagits till (se bild 4.10).  

 

Bild 4.10 Utlåningskort för att spåra specifika maskiner 

Detta system var under utveckling berättade Nic Lundgren. Han berät-

tade att en idé framförts i förslagsverksamheten angående detta. Ytterbyggs 

förslagsverksamhet verkade fungera mycket bra. Vid flera tillfällen un-
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der fältstudien noterades att medarbetare satte upp post-it lappar på för-

slagstavlorna som var placerade på olika ställen i verksamheten. Detta 

minskade slöseri i form av outnyttjad kreativitet, som är en av Likers slöseri-

punkter (se sid.8). Företaget tog tillvara på personalens kreativitet genom 

förslagsverksamheten. Idéerna fördes vidare från tavlan till ett förbätt-

ringsmöte för diskussion om ett eventuellt genomförande. På förbätt-

ringsmötet deltog företagets ägare och tjänstemännen, och de diskute-

rade förslagen som inkommit via lapparna. Eftersom ledningen deltog 

på dessa möten och leddes av Vd:n, som var bra på att delegera uppgif-

ter, genomfördes de flesta förslagen. De avvaktade med vissa av idéerna 

på grund av hög kostnad eller behov av en djupare utredning innan be-

slut om genomförande. Genom detta sätt att leda förbättringsverksam-

heten och få den att fungera, upplevde personalen att deras idéer kom 

till nytta och engagerade dem till att komma med nya förbättringsförslag. 

Vd:n skrev protokollet under mötets gång, vilket resulterade i att arbets-

ledarna fick detta direkt efter att mötet avslutats. De kunde då själva be-

stämma när ett möte med respektive grupp skulle hållas (se bild 4.11). 

Detta skapade ett väl fungerande informationsflöde genom hela företa-

get och medarbetarna hade kontinuerlig inblick i företagets framfart. På 

grund av att ledningen prioriterade informationsspridning kände sig 

medarbetarna viktiga då de informerades om händelser i företaget på ett 

bra sätt. Även detta skapade engagemang hos personalen, som är grund-

läggande för att Lean ska fungera. 

Det var mycket tydligt för mig, som kom för att se på Ytterbygg ur ett 

Lean-perspektiv, att de arbetade enligt detta. Lars Lundqvist som arbetat 

på företaget länge menade att ”Det vi gör, är ju bara sunt förnuft, inga kons-

tigheter!”. Jag tror han kan ha blivit hemmablind.  

 
Bild 4.11 Arbetsledare Lars Lundqvist har möte med sin arbetsgrupp. Bilden till höger visar förslagstavlan 
som satt i fika-boden. 
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4.2. Svensk Markentreprenad AB 

Svensk Markentreprenad AB (SVME) ägs av Hallstaviks schakt AB 

(HSAB) och Roslagens markentreprenad AB (RMEAB) och är ett nystar-

tat företag sedan ett år tillbaka (se sid. 2, figur 1.1). Målet med samarbetet 

är att på sikt fokusera arbetet till totalentreprenader. I samband med ett 

samtal med företagets Vd Peter Wallin, uppkom idén att undersöka 

verksamheten för att se om problem fanns som skulle kunna åtgärdas i 

samband med en Lean-implementering. Därför fokuserades observat-

ionerna under fältstudien i produktionen hos företaget, till just denna typ 

av problem i form av slöseri som Liker nämner i sin bok ”The Toyota Way” 

(se sid.8) samt andra Lean relaterade tankesätt.   

Företaget har vuxit snabbt vilket resulterat i att de inte hunnit nyan-

ställa tjänstemän för att avlasta produktionsledningen. Det upplevdes 

som de var överbelastade och Vd:n Peter Wallin berättade om hur han 

vanligtvis fick ”släcka bränder”, alltså prioritera det arbete som var det 

viktigaste för stunden. Det var förmodligen där flera av de slöserier som 

uppfattades på SVME under fältstudien, hade sin rot. Viljan från pro-

duktionsledningens sida att fokusera mer på ordning och reda, kvalitet 

och uppföljning av arbetet hanns inte med. 

Ett sådant slöseri som, Liker kallar rörelse, uppmärksammades då en 

medarbetare berättade om förrådscontainrarna. De hade under föregå-

ende vecka städats och problemet brukade vara att hålla ordningen un-

der en längre tid. Under hektiska delar av året, då produktionen gick på 

högvarv, var arbete med fokus på 5S (se sid.6) inget som prioriterades. 

Det gick därför mycket tid till att leta efter det som behövdes för att ut-

föra ett arbete, på grund av oordningen. Maskiner, verktyg och material 

saknade 5S systematisering. Det uppfattades som en ond cirkel, där de inte 

kände att det fanns tid till städning och systematisering, samtidigt som de 

förlorade mer och mer tid genom att de fortsatte leta efter arbetsmateri-

alet och verktygen. Det hände att det som söktes inte hittades vilket ledde 

till stort slöseri i form av både väntan och rörelse. Dock uppfattades det 

som att viljan att hålla bra ordning och reda fanns hos medarbetarna, men 

ännu fanns inga städrutiner. 

En annan sak som uppmärksammades under studien på företaget var 

sättet att bedriva arbetsplaneringen. ”Hur ska vi hinna i tid?” var något 

som uttrycktes ute bland medarbetarna. När de inte kände kontroll över 

hur slutmålet skulle nås, alltså att hinna klart med arbetet, uppfattades 

en viss oro hos dem. Planeringen verkade inte vara något som alla fick 
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del av. Vissa personer visste några viktiga datum som exempelvis dag 

för asfaltering, leverans av gräs och datum för slutbesiktning. Det fanns 

dock inga rutiner för arbetsplaneringen på företaget. Ledningen hade den 

övergripande planeringen i huvudet och hann eller prioriterade inte att 

visualisera denna ute hos medarbetarna på arbetsplatserna. Det gjorde 

att ”nyckelpersoner” alltså de som visste vilka hålltider som fanns, hade 

en avgörande roll i hur väl produktionen fungerade på arbetsplatsen. 

Vid händelse av plötslig frånvaro av dessa personer, uppstod förmodli-

gen störning i produktionen, då planeringen inte fanns tillgänglig för alla 

medarbetare. Så för att få produktionen fungerande utan en utstakad 

planering, krävdes god kontakt mellan produktionsledning och medar-

betare.  

Kommunikationen skedde till störst del via telefonsamtal, i och med 

detta kunde problem uppstå i informationsöverföringen. På grund av 

produktionsledningens höga arbetsbelastning och där av långa samtal 

med olika aktörer, resulterade detta i att de var svåra att nå. När något 

viktigt skulle framföras upplevdes tendens till irritation hos medarbe-

tarna. De blev frustrerade över att inte komma fram. Då kommunikat-

ionen inte fungerade hos företaget uppstod störning i produktionen vil-

ket är ett slöseri som Liker benämner som väntan. Bristfällig kommuni-

kation kan också leda till omarbete, som är en annan typ av slöseri enligt 

Liker. Detta kan uppstå när beslut tas utan tillräckligt omfattande bak-

grundsfakta. Det fanns inget system för informationsflöde och kommu-

nikation. Oftast åkte någon från produktionsledningen ut på arbetsplat-

serna någon gång under dagen för att kolla av hur arbetet framskred, 

men utan någon strukturerad plan för att utnyttja arbetsplatsbesöket på 

bästa sätt. Detta är en sorts slöseri i form av rörelse som skulle kunna mi-

nimeras på ett enkelt sätt. Medarbetarna visste inte när eller om led-

ningen skulle komma ut till dem vilket gjorde att de använde telefonen 

för att få svar på frågor, i stället för att vänta tills ledningens arbetsplats-

besök och få svar då.   

En annan sak som upptäcktes under fältstudien var medarbetarnas 

kreativitet och uppfinningsrikedom. Det var inte ovanligt att små kluriga 

idéer yttrades under arbetsdagens gång. Dessa förbättringsförslag togs 

sällan vidare för att utföras. Det kanske hade att göra med medarbetar-

nas medvetenhet om den höga arbetsbelastningen hos ledningen och att 

man därför inte ville belasta dem med mer arbete. Detta är dock ett slö-
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seri som Liker benämner som outnyttjad kreativitet. Rörelseslöseri som tidi-

gare nämnts, uppkom t.ex. i samband med inköp av material när den 

lokala järnhandeln besöktes vid flera tillfällen under dagen. Det samma 

gällde vid ett annat tillfälle, då verktyg och material skulle fraktas ut till 

arbetsplatsen under dagen. Medarbetarna gick fram och tillbaka till för-

rådscontainern flera gånger för att hämta olika saker som de upptäckte 

att de behövde efter hand. Man tänkte inte efter före, utan ville snabbt 

komma i gång med dagens arbete för att producera vilket gjorde att ar-

betsklimatet upplevdes något stressigt. 

Förutsättningar för Lean-implementering observerades också. De 

flesta medarbetare i produktionen på SVME har arbetat i något av mo-

derföretagen under en länge tid, på HSAB eller RMEAB. Engagemanget 

upplevdes som stort och ansvarstagandet bland dem fanns där. Engage-

mang är en grundläggande del i Lean, (se figur 2.1 på sid.5). Det var inte 

ovanligt att de diskuterade arbetet under rasterna, vilket också tyder på 

intresse för företagets utveckling. Det kan ha att göra med att de varit 

med i en relativt snabb företagsutveckling och känner delaktighet och 

vilja att främja fortsatt utveckling. En förändring som genomförts nyli-

gen var sättet de rapporterade arbetstid för löneunderlag och föra arbets-

dagbok. Efter förändringen skedde detta via en applikation och gjordes 

online på en smartphone eller Ipad.  Detta har inneburit en stor slöseribe-

sparing av administrationstid. Förändringen genomfördes relativt enkelt, 

vilket kan ha att göra med företagets storlek med också engagemanget 

hos personalen. Detta tyder på goda förutsättningar att implementera 

Lean! 

4.3. Telefonintervju med Ytterbyggs företagsstrateg 

Anki Bengtsson är en företagsstrateg som anlitats av Ytterbygg under 

flera år. Hon hjälper dem på olika sätt för att effektivisera arbetsprocesser 

och har god insikt i deras verksamhet. En av hennes främsta kunskaper 

är hur man får en grupp att fungera. 

Anki Bengtsson sa att det är viktigt att få medarbetarna att ta makten 

över det egna arbetet och få dem att se förbättringspotential. Hon me-

nade att det är viktigt att en helhetsbild ges av företagets verksamhet och 

kunskap kring dess processer. Lyckas företaget med det kan det verka 

positivt på flera sätt. Dels menade hon att negativ attityd hos människor 

kunde undvikas genom fördjupad förståelse om bakomliggande fakta, 
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och genom detta får de anställda en stabil grund för att komma med 

mycket bra förbättringsförslag då de fått djup förståelse om företaget.  

För att lyckas implementera Lean och förändringar i allmänhet hos 

företag, menar Anki Bengtsson att en viktig del är gruppdynamiken. 

Fungerar inte grupperna på företaget kommer inte Lean att fungera. Ne-

gativ attityd hos individer kan vara förödande och finns tendens till detta 

bör de tas på allvar. Det kan vara svårt för en chef att åtgärda gruppro-

blem då personal sällan ger all information till sin chef om bakomlig-

gande problem. Bengtsson har arbetat med människor länge och är bra 

på att hantera de problem som kan uppstå på arbetsplatser. Hon upple-

ver oftast att personerna hon intervjuar är öppna med vad som inte fun-

gerar och berättar gärna för att komma till rätta med problematiken som 

oftast tar mycket energi av alla i en arbetsgrupp.  

Hon rekommenderar att ta in hjälp om problem uppstår kring detta, 

för att komma till rätta med problemen så snart som möjligt. En person 

som är kunnig i området kan oftast se problemet snabbt genom inter-

vjuer och observationer och därefter med ganska enkla medel komma 

med åtgärdsförslag. 

Hon menar också att det som många chefer tror fel om, är att de tror 

att ”jobb” är att medarbetare ska utföra arbetet som de delegeras. I verk-

ligheten är det mer komplicerat än så och hon uttrycker det som ”ett el-

dorado av känslor” där det gäller att vara lyhörd och arbeta med gruppdy-

namiken innan det går för långt, om det håller på att gå åt fel håll. Bengts-

son säger att en fungerande grupp är A och O för att få full effekt av 

arbetet som ska utföras, och därför värt att arbeta för. Hon menar också 

att det är viktigt att se till att ta tillvara på människors kunskap och låta 

de arbeta med det som de är bra på. Det leder till att ett effektivare arbete 

kan utföras. 

Förslagsverksamhet ser hon som viktig och ännu viktigare att inte 

såga någon idé, värdera alla idéer lika. Hon gav Ingvar Kamprads idé 

som exempel, att sälja omonterade möbler till människor, något som 

stack i ögonen på många och de kritiserade idén, men som känt blev 

detta stor succé. Något hon förespråkade var att den som kom med idén 

själv fick undersöka saken och genomföra den själv.  

Att internutbilda är något hon förespråkar, särskilt när det gäller 

unga och nya i personalen. Vid införande av detta menade hon att det är 

viktigt att stämma av med den personen som ska dela med sig av sin 

kunskap. Vissa gillar det mycket och andra mindre. Kunnigare personer 
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måste motiveras på något sätt och det kan i vissa fall lösas genom någon 

form av bonus. 

Hon listar vad hon uppmärksammat hos företag som lyckats bli mer 

effektiva och vad deras framgångsrecept bestått av i stora drag. ”Man har 

haft tydliga mål som kontinuerligt följs upp och sett till så alla i gruppen har 

rätt tankesätt på flera plan och respekterar varandra i gruppen. Det är även bra 

att låta grupper eller avdelningar vara medveten om ekonomin och ansvara för 

en egen del.” 

Avslutningsvis säger Bengtsson, likt Lars Lundqvist vid Ytterbygg 

”Lean är inget nytt, det är välkända metoder för effektivisering som använts 

länge, men sammanfogats till ett begrepp.” 

  



 

Kap. 4 Observationer och resultat 

 

29 

4.4. Analys och diskussion 

Resultatet av de observationer som gjorts tyder på att det finns stor ef-

fektiviseringspotential för Svensk Markentreprenad och god möjlighet 

att minska det slöseriet som noterades under fältstudien genom att im-

plementera Lean på rätt sätt. Det måste göras i små steg med tydliga mål 

som sedan följs upp kontinuerligt.  

Källan till flera av slöserierna på SVME och anledningen till att de 

inte kunde minskas, var att produktionsledningen hade för hög arbets-

belastning. I samband med att två personer kommer att nyanställas som 

tjänstemän under sommaren 2013 på företaget, finns goda förutsätt-

ningar att kunna ta itu med flera av de slöserier som är kopplade till den 

överbelastade produktionsledningen. Det gäller då att de introduceras 

till Lean tidigt och skaffar sig kunskap om den filosofin för att kunna 

vara med i utvecklingen. Det är också viktigt att produktionsledningen 

sätter upp tydliga ansvarsområden så de kan avlastas i sitt arbete. 

De kan då förbättra kommunikationssystemet. Det är viktigt att kom-

munikation för att produktionen ska flyta under dagen. Brister det, i 

form av att medarbetare inte kan kontakta ledningen, kan det leda till att 

något viktigt glöms bort att beställas, långsammare produktionstakt, fru-

stration och stress. SVME:s slöserier som har med detta att göra var om-

arbete och väntan, genom att utveckla sättet för att sprida information så 

blir det mer strukturerat kan slöseriet minskas. I dag skedde kommuni-

kationen via telefonsamtal eller platsbesök. 

Under min fältstudie upplevdes produktionsledningens arbetsplats-

besök som spontana och ostrukturerade. Telekommunikationen var 

bristfällig på grund av platsledningens överbelastning, vilket hade resul-

terat i att de var svåra att nå på grund av att det oftast var upptaget, vil-

ken innebar en risk då det är lätt att glömma vad som sas om inte ordent-

liga anteckningar gjordes eller om andra tankar i huvudet distraherade 

för att minnas. Det kan leda till att fel beslut tas då man inte når fram till 

chefen, som kanske glömmer bort den där beställningen som framfördes 

på telefonen. På Ytterbygg fungerade kommunikationen väl. De hade 

lyckats driva igenom ett bra system för detta, där jag uppfattade att deras 

två möten varannan vecka var effektiva och hade resulterat i ett mycket 

bra informationsflöde genom hela företaget. Relevanta saker togs upp 

och Vd:n var tydlig i sitt ledarskap och bra på att delegera uppgifter. Två 

veckor senare, vid nästa möte, följde Vd:n upp uppgifterna som tilldelats 
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de olika tjänstemännen vid föregående möte, genom att fråga efter resul-

tatet. Det tror jag är mycket viktigt för att få en effektiv verksamhet som 

drivs framåt. 

Genom att avlasta produktionsledningen på SVME kan sättet att 

kommunicera struktureras och genom detta bör även frustrationen hos 

medarbetarna, som handlade om att inte komma fram via telefon till 

SVME:s ledning, minimeras. Det kommer förmodligen leda till att före-

taget upplevs mer ordnat. 

Ordning och reda är ett sätt att minska slöseri i form av rörelse och 

väntan. Problemet som fanns hos SVME var att det snabbt blev dålig ord-

ning efter en städning. Det skulle kunna ordnas med hjälp av att införa 

5S (se sid. 6). Detta system skulle underlätta för att skapa en hållbar ord-

ning bland material och verktyg, men även på andra plan som arbetslå-

dorna som Ytterbygg infört (se bild 4.2 sid.17) eller sättet att beställa 

material. Det svåra är att se till att fullfölja 5S-arbetet och skapa en rutin.  

Jag har aldrig tidigare upplevt ett företag i byggbranschen så struk-

turerat som Ytterbygg med avseende på ordning och reda. Det var tyd-

ligt att de använde sig av 5S flitigt när medarbetarna på markavdel-

ningen inte behövde städa i förråden längre. De hade kommit fram till 

”skapa vana” (se sid .6) och lade tillbaka sakerna på rätt plats direkt efter 

användning. De hade insett hur smidigt arbetet gick genom att ha ord-

ning bland material, verktyg och maskiner.  

 För att komma dit Ytterbyggs markavdelning är i dag, dvs. att inte 

ens behöva städa då det går av sig självt, krävs mycket från arbetsled-

ningens sida. En av Ytterbyggs ägare berättade att de arbetat hårt och 

följt upp detta vid tillfällen då det slarvats och 5S-arbetet fallit i glömska. 

Två saker han rekommenderade var att ge medarbetarna ett ansvarsom-

råde, vilket kan ge en positiv effekt. En annan metod var att införa en 

städrutin en gång i veckan. Genom att ständigt följa upp rutinen och vara 

envis som arbetsledare är det möjligt att komma till Ytterbyggs nivå, att 

”skapa vana” säger Henric Berntsson. Under observationerna hos SVME 

upplevde jag att medarbetarna hade en vilja att ha bra ordning. Så goda 

förutsättningar fanns för att införa ett 5S system.  

En annan sak att utveckla hos SVME är planeringen. Att använda re-

surser så smart som möjligt och undvika hinder i form av arbetsmoment 

som inte samordnats i tiden, leder till minskad väntan som är en slöseri-

besparing. Vid observationerna hos SVME verkade det som det mesta av 

planeringen skedde i huvudet på produktionsledningen utan att tecknas 
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ner. Tas inte detta på allvar eller bortprioriteras på grund av hög arbets-

belastning är det en stor risk i lean-implementeringsprocessen hos 

SVME. Desto fler ögon som ser, ju större är chansen att undvika oförut-

sedda händelser i arbetet, vilket leder till minskat slöseri. Skulle verk-

samhetens planering göras visuell och tillgänglig för alla, skulle hinder 

synliggöras och en mer långsiktig planering skulle skapa en lugnare 

miljö i produktionen.  

Att utnyttja människors kreativitet minskar slöseri. Vid flera tillfällen 

under observationerna hos SVME uppkom kluriga idéer från medarbe-

tarna under arbetsdagen. Dessa idéer framfördes sällan till produktions-

ledningen, vilket resulterade i att nästan inga av dem genomfördes. Yt-

terbygg hade ett system som tog tillvara på förbättringsförslagen så idéer lyf-

tes upp för diskussion om eventuellt genomförande. Utan system tror jag 

att medarbetarna tar mindre initiativ till att lyfta sina idéer för att få dem 

genomförda. Det blir enklare att sätta upp en post it-lapp på en tavla än 

att framföra idén till sin chef. Med ett system som Ytterbyggs, tas män-

niskors idéer till vara, även de små förbättringarna leder långt på sikt. De 

har löst det bra och det är enkelt att genomföra nya idéer, på grund av 

att organisationen är utformad på ett sätt med bra ansvarsfördelning. Att 

ta tillvara på människors kreativitet skapar också delaktighet i verksam-

heten och där med engagemang som är något av det viktigaste i Lean. 

Men en viktig sak att tänka på, som chef eller medarbetare, är hur idéerna 

bemöts när de presenteras. Det är lätt att såra någon som kommit med 

en idé som kanske inte är genomförbar av någon anledning. Nic Lund-

gren vid Ytterbygg pointerade vikten av hur idéer bemöts. Annars finns 

risken att personen tvekar inför att framföra nästa idé. Det kan vara så 

att vissa personer känner osäkerhet inför att lyfta egna förslag på förbätt-

ringar och då Lean bygger på att involvera alla på företaget i förslags-

verksamheten är det mycket viktigt att vara lyhörd inför detta.  

En annan sak som Ytterbyggs företagsstrateg betonade var vikten av 

att arbeta med gruppdynamik och säkerställa att det sociala fungerar. 

Relationen mellan ledning och medarbetare måste underhållas för att de 

anställda ska reagera vid upptäckt av fel utan att tveka. Att grundligt se 

över kulturen på företaget först, för att få människor att må bra och inse vad 

som förväntas av dem är av stor vikt. Att sedan ställa upp mål tillsam-

mans och ta små steg i taget och följa upp dem kontinuerligt, kan Lean 

komma att fungera väl och långsiktigt i hela organisationen.  

Även vanliga fel som leder till ohållbar Lean-implementering bör 

undvikas. Något som är vanligt och bör undvikas är en ledning som inte 
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har förståelse för vikten av en fungerande företagskultur. Även chefers 

bristande rätt sätt att framföra förändringsmetoder utan att fråga medarbe-

tarna om hur, har tidigare lett till ohållbart Lean-arbete på sikt. Det är 

viktigt att etablera förståelse hos alla medarbetare om varför det kan vara 

nödvändigt att arbeta annorlunda mot tidigare. På SVME upplevdes ar-

betsmoralen hög, vilket märktes när medarbetarna blev otåliga då ett ar-

bete skulle startas. Planering före arbetsmoment hoppades ofta över för 

att komma igång med själva utförandet så snabbt som möjligt. Detta be-

teende kan göra det problematiskt att få lean att fungera. 

 Människor utifrån som inte har kunskap om principerna i Lean, kan 

få en skev bild när exempelvis den aktuella artikelserien i DN (se sid. 11) 

läses, där journalisten skriver om hur Lean:s principer verkat mycket ne-

gativt på vården på olika sätt. I själva verket har journalisten antingen 

bristande kunskaper om Lean eller vill skapa en debatt kring ämnet. För 

sättet Lean framställs på i hans artiklar känns inte igen, efter att ha sett 

hur Lean kan fungera. Även krisen på Toyota (se sid.11-12) kan göra 

människor reserverade inför Lean och ifrågasätta hur god denna led-

ningsfilosofi egentligen är. Det Timothy och Lancaster påpekar om lean, 

att det är ett fåtal “gurus/konsulter” som skapar sin egen tolkning av 

filosofin,  

Det finns några motståndare till Lean-filosofin. En del menar att är 

något som ett fåtal högt uppsatta ”gurus/konsulter” som tillsammans 

tar fram sin egen tolkning av Toyotas TPS genom att omdefiniera vissa 

delar och förkasta andra. (Timothy & Lancaster, 2006). 

Lean-filosofin bygger på enkla idéer med stort värde som fås genom att en 

hel organisation är engagerad. Det är svårt att komma med kritik mot 

metoden då Lean kan ses som sunt förnuft där välkända goda metoder 

sammanfogats till ett begrepp. Efter att ha satt sig in i Lean-filosofins 

uppbyggnad och vad det står för, samt sett hur det fungerat i praktiken 

hos Ytterbygg, är det svårt att föreställa sig hur det skulle kunna medföra 

risker, annat än att misslyckas med införandet. Blir Lean-resan kort, kan 

nedlagd energi och tid på förbättringsarbete eller annan typ av planering 

inför en uppstart av Lean, bli bortkastad. Det gäller att ha tålamod och ta 

små steg i förändringsprocessen mot Lean. Att förklara för alla varför man 

ska införa filosofin är viktigt för att få förståelse. Viktigast är att led-

ningen vet varför, så de kan motivera medarbetarna till varför man ska 

förändra organisationen.  
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5. SLUTSATSER 

Faktorer som visats leda till ohållbart Lean-arbete, är en ledning som inte 

har förståelse för vikten av en fungerande företagskultur och innebörden 

av Lean. Även chefers bristande sätt att framföra förändringsmetoder 

utan att fråga medarbetarna om hur, har tidigare lett till ett kortsiktigt 

Lean-arbete. Genom att ställa upp mål tillsammans och diskutera hur 

man ska gå till väga för att målen ska nås och därefter ta små steg i rikt-

ning mot dem och kontinuerligt följa upp, kan Lean komma att fungera 

väl långsiktigt i hela organisationen.  

Det finns goda förutsättningar hos Svensk markentreprenad att bli 

effektivare genom att implementera Lean. Då kan de slöserier som note-

rades under fältstudien minskas. För att lyckas måste ledningen först av-

lastas för att få tid till planering, uppföljning och kommunikation. Dessa 

tre saker borde leda till att de får mer tid till att sätta sig in i Lean-begrep-

pet för att få en bild av det. Kunskaperna kan sedan introduceras för 

medarbetarna, och en gemensam Lean-resa kan börja. Tillsammans tas 

en vision för företaget fram, något som företagets anställda gemensamt 

vill uppnå på sikt. Tydliga delmål kan ställas upp för hur den gemen-

samma visionen kan nås, dessa mål bör vara anpassningsbara om något 

oförutsägbart inträffar. Därefter kan aktuella Lean-verktyg som kan 

stödja detta förbättringsarbete tas upp för diskussion och i vilken omfatt-

ning de kan tillämpas.   

Slutligen till det viktigaste, man bör ta till vara på och inspirera män-

niskor till kreativitet. Lyckas man med det, skapas engagemang som är 

nyckeln till att få Lean fungerande. Lean-filosofin bygger på enkla idéer 

med stort värde som fås genom att en hel organisation är engagerad. Som 

Ytterbyggs arbetsledare på markavdelningen, Lars Lundqvist sa; ”Det 

som vi arbetar med är inget nytt, det är bara sunt förnuft”. Jag trodde Lean 

skulle vara något komplicerat när jag först hörde begreppet, men i själva 

verket handlar det om att förenkla arbetsprocesser för att underlätta ar-

betet och därigenom minska slöseri i form av onödigt och icke vär-

deskapande aktiviteter vilket medför högre vinstmarginaler och lägre 

kostnader. Det som måste betraktas som svårast är att motivera sina 

medarbetare för att orka och vilja engagera sig i förbättringsarbetet! 
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Fortsatta studier 

Jag upplevde att det fanns lite skrivet om eventuella risker med Lean, 
det vore intressant att studera detta närmre, vad som kan hända på sikt. 
Även hur mycket som kan sparas genom att implementera Lean vore 
intressant.   
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A 

Bilaga 1 

REGISTER ÖVER TERMER, FÖRETAG OCH BE-

FATTNINGSHAVARE 

Anläggare= Person som arbetar med rörläggning, skyltuppsättning, 

snöröjning samt att sköta rabatter och trädgårdar. Anläggarna på SVME 

kan även framföra hjullastare, dumper och vält vid behov.  

Förrådscontainer=Förråd på byggarbetsplats inuti en container. Varje 

yrkesgrupp brukar ha sin egen. Material, verktyg, maskiner och annan 

utrustning brukar förvaras i förrådscontainern. 

Depå=Ytterbygg benämner sitt material och verktygslager för detta. 

Depån har även en verkstad för diverse verkstadsjobb och bilreparat-

ioner.   

Totalentreprenad= Entreprenören har både utförande- och funktions-

ansvar över entreprenaden. 

YB=Ytterbygg AB, företag i Kungälv som arbetar enligt Lean i sitt för-

bättringsarbete på ett framgångsrikt sätt. 

SVME=Svensk Markentreprenad AB, Företag i Norrtälje som är nystar-

tat och i behov av strukturering. Ägs av HSAB (Hallstaviks schakt AB) 

och RMEAB (Roslagens Markentreprenad AB) 

Peter Wallin=VD och delägare till 50% av RMEAB. Även VD på SVME 

och delägare till 20%. Platschef på en del av jobben oftast i Norrtäljeom-

rådet. 

Lars Lundqvist=Ytterbyggs arbetsledare på markavdelningen. Min 

handledare under praktikveckan. 

Anki Bengtsson= Ytterbyggs företagsstrateg. Anlitas för konsultation 

kontinuerligt. 

 

 


