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Sammanfattning 

Byggsektorn anklagas för att ha ett bristfälligt arbete med logistik. Det anses finnas stora 

förbättringsmöjligheter gällande hur bygg- och anläggningsföretag kan arbeta med 

bygglogistik. Syftet med studien är att presentera förbättringsåtgärder som kan resultera i en 

ökad ekonomisk effektivitet. Med hjälp av direkta observationer, intervjuer och 

litteraturgranskningar skall studien kunna identifiera svagheter kring hur Skanska idag arbetar 

med materialflöden och projektstyrning i väg- och anläggningsprojekt. Studien är avgränsad 

till materialflöden och projektstyrning inom tre av Skanskas väg och anläggningsprojekt i 

Göteborgsregionen.  

 

Studien har identifierat en avsaknad av struktur angående projektstyrning samt ett stort fokus 

på resurseffektivitet. Genom att anpassa den logistikplan som idag används av Skanska Hus, 

kan Skanskas väg- och anläggningsprojekt öka sitt fokus på flödeseffektivitet samtidigt som 

en struktur kring projektstyrning kan säkerställas. Det nuvarande förbättringsarbetet samt den 

nuvarande kunskapsåterföringen är bristande och därför är de standardiserade arbetssätt som 

Skanskas väg- och anläggningsprojekt idag använder sig av i behov av en komplettering. 

 

En anpassad logistikplan i förening med en komplettering av de nuvarande standardiserade 

arbetssätten skulle resultera i att Skanskas väg- och anläggningsprojekt effektiviserar sina 

materialflöden. Ett effektivare materialflöde bidrar i sin tur till en ökad ekonomisk lönsamhet. 

  



 

 

Abstract 

The construction sector is often accused of inadequate logistical work. It is widely recognised 

that major improvements in how construction companies can work with building logistics are 

possible. The purpose of the study is to present improvements that could contribute to an 

increased economic efficiency. With the help of direct observations, interviews and relevant 

literature, the study will identify weaknesses in how Skanska works with material flow and 

project management today in road and construction projects. The study focuses on material 

flows and project management within three of Skanska's road and construction projects in the 

Gothenburg region. 

  

The study has identified a lack of structure regarding project management along with a major 

focus on resource efficiency. By establishing a customised logistics plan from the one used by 

Skanska Building construction, Skanska’s road and construction projects can increase their 

focus on flow efficiency while ensuring a structure of project management. The current 

improvement work as well as the current transfer of knowledge are inadequate and therefore, 

the standardized methods today used by Skanska's road and construction projects are in need 

of completion. 

  

A customized logistics plan along with the development of the current standardized working 

methods would result in a more streamline material flow for Skanska's road and construction 

projects. A more efficient material flow, in turn, contributes to increased economic 

profitability 
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1. INLEDNING 

Inledningen redovisar anläggningsföretags bygglogistiska situation och nedan redogörs 

studiens bakgrund, problemdiskussion, syfte och problemformulering.  

1.1 Bakgrund 

Enligt Konjunkturinstitutet (2018) befinner sig Sverige i en högkonjunktur. Bergfors et al. 

(2016) menar att Göteborgsregionen växer och på 17 års tid förväntas stadens befolkning ha 

ökat med en kvarts miljon invånare. Ökningen innebär att år 2035 beräknas invånarantalet i 

Göteborgsregionen bestå av hela 1,3 miljoner människor. Denna ökning kräver stora 

investeringar inom stadsutveckling i form av bostäder och lokaler samt inom infrastruktur. 

Exempel på pågående och planerade projekt i Göteborgsregionen är Västlänken, Hisingsbron, 

nedsänkning av E45, Marieholmstunneln och Älvstaden. Vidare menar Bergfors et al. (2016) 

att investeringsvolymen för utvecklingen av regionen omfattar cirka 750–1000 miljarder 

kronor fram till år 2035. Detta motsvarar en årlig investering på 40–50 miljarder kronor som i 

sin tur genererar en hög beläggningsgrad för samhällets bygg- och anläggningsföretag. Fram 

till år 2025 förväntas infrastrukturutvecklingens investeringar i Göteborgsregionen uppgå till 

cirka 100 miljarder kronor.  

 

Bergfors et al. (2016) förklarar att en stor del av byggnationerna kommer att genomföras inom 

de centrala delarna av Göteborg. Detta medför att flera projekt kommer att utföras parallellt 

på en liten geografisk yta och vara beroende av varandra. Förseningar i tidplaner kan medföra 

ökade kostnader eller att andra projekt uteblir. Den lilla geografiska ytan ställer krav på att 

bygglogistiken utförs på ett effektivt sätt.  

 

Enligt Josephson och Saukkoriipi (2005) har byggsektorn stora förbättringsmöjligheter i sitt 

arbete med bland annat logistik. Mattsson och Jonsson (2016) menar att materialflöde och 

projektstyrning är viktiga parametrar kring arbetet med logistik. Ett flöde är enligt Petersson 

et al. (2015) de antalet processer som syftar till att tillfredsställa ett behov hos en kund. Ett 

ideellt flöde för verksamheter, menar Mattson och Jonsson (2017), är när förflyttningar och 

förädling i flödet sker kontinuerligt utan några avbrott. Modig och Åhlström (2016) förklarar 

att en sådan typ av flöde snabbt kan tillfredsställa slutkunden samtidigt som minimalt med 

resurser förbrukas.  
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Mattsson och Jonsson (2016) förklarar att projektstyrning kan delas in i olika styrningsnivåer i 

ett företag vilka syftar till att optimera förädlingsprocesser i materialflödet. Projektstyrning på 

lägre nivåer, i den dagliga verksamheten, är enligt Zhang och Chen (2016) ett 

tillvägagångssätt för byggföretag att möjliggöra identifikation av nya lösningar och ny 

kunskap.  

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Sveriges byggindustrier (2016) är vinstmarginalen för anläggningsentreprenader i snitt 

strax över 2%. I jämförelse kan det poängteras att husentreprenader har en vinstmarginal på 

cirka 8%, vilket motsvarar en fyra gånger högre vinstmarginal.  

 

Nilsson1 menar att med tanke på hur omfattande anläggningsprojekt kan vara, samt hur 

mycket kapital projekten kan omsätta, är en vinstmarginal på 2% låg. Vidare menar Nilsson 

att det är anmärkningsvärt att företag idag är villiga att investera så mycket kapital i något 

som genererar i så lite vinst. Petersson et al. (2015) förklarar att flöden som är ineffektiva 

riskerar att bli kostsamma samtidigt som de inte tillför tillräckligt med värde för kunden. I ett 

DuPont-diagram (se kapitel 4.7 DuPont) visas hur dessa ökade kostnader och minskade 

intäkter påverkar vinstmarginalen negativt. Enligt Petersson et al. (2015) uppstår ett 

ineffektivt flöde vid ett obalanserat fokus mellan förbrukad tid och förbrukade resurser. Yu, 

Tweed, Al-Hussein och Nasseri (2009) menar att variation, exempelvis i arbetstakt hos 

yrkesarbetare, kan vara en orsak till denna obalans och att den är vanligt förekommande i 

byggföretag. Zhang och Chen (2016) menar att en god projektstyrning kan leda till att 

uppkomsten av en eventuell variation i framtiden minimeras. 

1.3 Syfte & Avgränsningar 

Syftet med studien är att presentera förbättringsåtgärder som kan resultera i en ökad 

ekonomisk effektivitet. Med hjälp av direkta observationer, intervjuer och 

litteraturgranskningar skall studien kunna identifiera svagheter kring hur Skanska idag arbetar 

med materialflöden och projektstyrning i väg- och anläggningsprojekt. Studien är avgränsad 

                                                 
1 Henrik Nilsson, Distriktschef Väst, Skanska Sverige AB, Region Infrastruktur, möte den 19 december 2017. 
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till materialflöden och projektstyrning inom tre av Skanskas väg- och anläggningsprojekt i 

Göteborgsregionen.  

1.4 Forskningsfråga 

 På vilket sätt kan Skanska ur ett ekonomiskt perspektiv effektivisera materialflöden i 

väg- och anläggningsprojekt? 
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2. FÖRETAGSBESKRIVNING 

År 1887 grundande R.F. Berg Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet som då tillverkade 

betongprodukter. Redan 1897 etablerades Skånska Cementgjuteriet internationellt och under 

1900-talet hade de stor inverkan på Sveriges infrastruktur. År 1971 klev de in på den 

amerikanska marknaden där de byggde tunnelbanesystem i New York och Washington D.C. 

Skånska Cementgjuteriet bytte namn till Skanska år 1984 för att bli mer anpassade mot den 

internationella marknaden (Skanska Sverige AB 2017c).  

 

Skanska Sverige AB är en del av koncernen Skanska AB och omsatte år 2017 38 miljarder 

kronor och hade cirka 9 200 anställda. Koncernen har idag cirka 40 000 anställda och 

omsätter 161 miljarder kronor (Skanska Sverige AB 2018b). I nuläget finns verksamhet inom 

tio europeiska länder samt USA, där USA utgör största marknaden. Skanska Sverige AB har 

fyra verksamhetsgrenar; bygg- och anläggningsverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell 

fastighetsutveckling och infrastrukturutveckling (Skanska Sverige AB 2017b).   

 

Avdelningen Infrastruktur är en del av Skanskas verksamhetsgren bygg- och anläggning och 

deras huvudsakliga inriktning är att upprätta vägar, broar och tunnlar. Skanska Infrastruktur är 

uppdelat i tre olika distrikt: Väst, Mälardalen och Stockholm. Uppsatsen kommer att skrivas i 

samarbete med Skanska Infrastruktur, Distrikt Väst.  
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3. METOD 

I detta kapitel beskrivs till en början valet av forskningsmetod samt dess design. Vidare 

beskrivs vilken typ av empiri som kommer att användas samt hur den kommer att behandlas. 

Här redovisas även teori- och litteraturval samt studiens trovärdighet och replikerbarhet. Till 

sist beskrivs studiens tillvägagångssätt.  

3.1 Val av forskningsmetod 

Studiens forskningsfråga är av karaktären ”hur”-frågor. Yin (2007) menar att strategin för 

studien med forskningsfrågor som är av karaktären ”hur” och/eller ”varför” bör vara 

experiment, historisk studie eller fallstudie. Detta för att hur- och varför frågor ofta är av 

förklarande art som behöver följas över tid till skillnad från frekvens eller förekomst.  Då det 

inte finns möjlighet i denna studie att manipulera beteenden direkt och systematiskt är 

strategin experiment utesluten. Direkta observationer och intervjuer med deltagande personer 

är två empiriska belägg som i vanliga fall inte finns med i en historisk studie, vilket gör att 

studiens strategi kommer att vara fallstudie. 

 

Vidare menar Yin (2007) att forskningsstrategin fallstudie är en heltäckande metod som 

innehåller en designlogik, tekniker för datainsamling och tillvägagångssätt vid dataanalys.  

3.2 Fallstudiens design 

Enligt Yin (2007) är designen av en studie det hjälpmedel som vägleder forskaren vid 

insamling, analys och tolkning av data. Designen utgör den logiska modellen för bevis som 

möjliggör att genom kausala relationer mellan variabler dra slutsatser i studien. Med en 

forskningsdesign försäkras att den empiri eller bevis som studien resulterar i är kopplade till 

forskningsfrågorna. Val av design vid en fallstudie beaktas om studien berör ett eller flera fall 

samt antalet analysenheter. Rapporten kommer att studera materialflöden och projektstyrning 

i tre olika anläggningsprojekt med hjälp av observationer och intervjuer. Fallstudien kommer 

därför utgå från en flerfallsdesign med flera analysenheter. Då fallstudien grundar sig i flera 

olika projekt menar Yin (2007) att resultatets trovärdighet stärks.  
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3.3 Val av empiri 

Empiri kommer att samlas in genom direkta observationer, semistrukturerade intervjuer och 

litteraturstudier. Empiri som erhålls och behandlas i studien är av typen kvalitativ och 

kvantitativ.  

3.3.1 Direkta observationer 

Direkta observationer innebär att observatören deltar i de studerade personernas vardagliga 

arbetssituation för att se vad som utförs och lyssna på vad som sägs. Observatören har även 

möjligheten till att ställa frågor under en pågående observation (Justesen & Meyer 2013). 

 

Backman (2014) menar att det är nödvändigt med observationer för att ta reda på något om 

verkligheten. Detta beskriver även Bryman (2011) när han förklarar att man genom 

observationer kan identifiera problem. Med hjälp av observationer kan man tillskillnad från 

intervjuer få informell information om företaget i fråga (Justesen & Meyer 2013).  

 

Empiri kommer att samlas in via observationer från arbetsplatsen för att få en oarbetad 

kunskap om praktiken (Justesen & Meyer 2013). Lalander (2015) menar att det är av stort 

värde att besöka arbetsplatsen för att närma sig den anställdes perspektiv.  

3.3.2 Intervju 

Bryman (2011) menar att intresset i en kvalitativ intervju ligger i att se på den intervjuades 

egna uppfattningar och synsätt. Intervjuns fokus bör därför vara rörligt för att möjliggöra en 

anpassning efter personen som intervjuas. Det betyder att intervjuarna ska ha möjlighet att 

avvika från den planerade intervjun. Intervjuarna har i en kvalitativ intervju möjlighet att 

ställa nya frågor som en följd av de svar som erhålls samt att ordningen på frågorna kan 

ändras. Detta i hopp om att kartlägga kunskap kring vad intervjupersonerna anser vara 

relevant och vad de värdesätter. Tillskillnad från en kvantitativ intervju där intervjuaren 

strävar efter korta svar som snabbt kan bearbetas, eftersträvas detaljerade och utförliga svar i 

en kvalitativ intervju och en person kan komma till att intervjuas flera gånger (ibid). 

 

Justesen och Meyer (2013) beskriver att det finns tre olika former av tillvägagångsätt vid en 

intervju när det kommer till kvalitativ forskning: strukturerad-, semistrukturerad- och 

ostrukturerad intervju. Studien kommer till att använda sig av den semistrukturerade 

intervjuformen då en intervjuguide (se bilaga 1) med teman och huvudfrågor kommer att 
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definieras på förhand. Samtidigt kommer det att finnas utrymme till avvikelser från guiden 

beroende på intervjuns utfall. Detta medför att intervjuaren kan säkerställa att samtliga 

intervjupersoner reflekterar i samma grad över samma öppna frågor (Justesen & Meyer 2013). 

Även Bryman (2011) styrker detta då han menar att intervjupersonen har frihet att svara på 

sitt eget sätt vilket medför att frågor inte behöver ställas i en speciell ordning och följdfrågor, 

som inte är omnämnda i intervjuguiden, kan tillkomma.  

3.3.3 Interna dokument 

Justesen och Meyer (2013) menar att det finns flera fördelar med att använda interna 

dokument som ett kvalitativt material i en studie. Vidare menar de att dokument kan ha stor 

påverkan på hur företag tar beslut och agerar i olika situationer.  

 

I studien kommer Skanskas interna dokument, hämtade från Skanskas intranät och 

arbetsplatser, att behandlas för att klargöra företagets arbete kring ämnet bygglogistik.  

3.3.4 Analys av empiri 

Bryman (2011) menar att dataanalys är en svårighet vid kvalitativa undersökningar då 

metoden genererar en stor mängd datamaterial som är otympligt att hantera.  

 

Då studien samlar in empiri med hjälp av observationer, intervjuer och litteratur kommer 

analysdelen att triangulera denna empiri för att kunna dra relevanta kopplingar och slutsatser. 

3.4 Val av teori 

I studien redovisas teorier inom ämnet logistik som syftar till att effektivisera och förbättra 

verksamheter. De logistiska teorier som används i studien är kopplade till materialflöde och 

projektstyrning och kan anses vara relevanta för bygg- och anläggningsföretag. 

3.5 Litteratur 

Genom att studera tidigare forskning inom det valda området skapas en översiktsbild över 

tidigare samlad kunskap samt hur ett problems betydelse kan belysas (Backman 2014). 

Bryman (2011) menar att litteraturgranskning inte enbart används för att återupprepa andra 

forskares teorier och åsikter. Genom att kritiskt analysera andra forskares publikationer kan 

egna argument och åsikter formas.  
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Studien använder flera litterära källor, i form av olika böcker samt vetenskapliga artiklar. 

3.6 Källkritik 

Litteraturen som använts i studien anses ha relativt hög trovärdighet eftersom de är baserade 

på tidigare forskning. Majoriteten av de vetenskapliga artiklar som ligger till grund för studien 

har varit referentgranskade, så kallade "Peer Reviewed", vilket innebär att även dessa har hög 

trovärdighet.  

 

Användningen av källorna som presenterar procentsiffror kring tid och kostnader i 

byggprojekt bör betraktas med viss försiktighet då dessa är framtagna år 2005 samt att denna 

studie främst är inriktad mot husproduktion. Oss veterligen finns inga studier av denna 

karaktär riktade mot väg och anläggning.  

3.7 Validitet och Reliabilitet 

Enligt Yin (2007) måste en fallstudie ta ställning till fyra olika kriterier för att forskningen 

skall representera logiska påståenden och för att kunna bedöma kvaliteten på utformningen av 

studien. Dessa fyra kriterier är: begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet samt 

reliabilitet. 

3.7.1 Begreppsvaliditet 

Yin (2007) menar att begreppsvaliditet handlar till största del om att behandla och bedöma 

datainsamlingen subjektivt. För att utföra de krav som begreppsvaliditeten innebär behöver 

forskare ta ställning och säkerställa att dessa två steg genomförs: 

1. Formulera en frågeställning som utgår från studiens ursprungliga målsättning,  

2. visa på att rätt metod används för att nå målsättningen. 

 

Vidare menar Yin (2007) att en tillämpning av tre olika taktiska strategier är nödvändigt för 

att öka en fallstudies begreppsvaliditet. Den första strategin är att forskarna, under 

datainsamlingsfasen, använder sig av flera olika empiriska källor. Under datainsamlingen 

skall även den andra strategin användas, vilket innebär att en beviskedja ska utformas där 

flera datakällor används för att kunna säkerställa att informationen är korrekt. Den tredje och 

sista strategin innebär att man under sammanställningen av rapporten skall låta 

nyckelinformanter läsa igenom rapporten.  
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I studien behandlas empiri från tre olika källor: observationer, intervjuer och dokument. 

Genom att kombinera dessa tre källor kan studien säkerställa att empirin är korrekt. 

Sekundärdata av olika typer kommer även att behandlas i denna studie. Nyckelinformanter till 

studien kommer att, vid slutskedet, granska rapporten för att säkerställa en god 

begreppsvaliditet. 

3.7.2 Intern validitet 

Bryman (2011) menar att intern validitet innebär att en likhet mellan en forskares 

observationer och dennes utvecklade teoretiska idéer ska finnas. Han menar vidare att det är 

enkelt att uppnå god intern validitet i en kvalitativ studie. Detta eftersom att forskarens 

närvaro vid observationerna är hög, vilket möjliggör att samverkan mellan begrepp och 

observationer kan bli god.  

 

För att uppnå en god intern validitet kommer studien säkerställa att korrekta slutsatser dras 

genom att beakta alla rivaliserande förklaringar och möjligheter. 

3.7.3 Extern validitet 

Extern validitet svarar enligt Bryman (2011) på hur bra resultaten från en undersökning kan 

generaliseras till mer än det specifikt undersökta objektet. Yin (2007) menar att kritiker 

hävdar att fallstudier är svåra att generalisera eftersom att det oftast handlar om ett enstaka fall 

samt att surveyundersökningar och fallstudier likställs. Fallstudier och experiment är 

uppbyggda på analytiska generaliseringar, till skillnad från surveyundersökningar som är 

uppbyggda på statistiska generaliseringar.  

 

Eftersom att studien genomförs på tre skilda projekt kommer den externa validiteten vara 

något högre än om det enbart hade studerats på ett projekt. En generalisering kommer att 

kunna göras, men trovärdigheten kommer inte vara speciellt hög. Detta kommer att leda till 

att den externa validiteten är relativt låg.  

3.7.4 Reliabilitet 

Enligt Yin (2007) handlar reliabilitet om att minska fel i undersökningen för att säkerställa att 

samma resultat visas vid en eventuell upprepning av studien. Det betyder att en utomstående 

forskare bör kunna följa studiens tillvägagångsätt och komma fram till samma slutsatser.  
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Genom att tydligt dokumentera studiens tillvägagångsätt och göra många steg så operationella 

som möjligt kan en hög reliabilitet säkerställas.  

3.8 Genomförande 

Inledningsvis genomfördes litteraturstudier av böcker och vetenskapliga artiklar. För att skapa 

en bild hur Skanska arbetar kring ämnet bygglogistik utfördes observationer, intervjuer och 

granskning av internt material. Observationerna bestod av platsbesök på tre olika 

anläggningsprojekt i Göteborgsregionen. Fältanteckningar användes för att dokumentera 

observationerna och de kompletterades med en intervju av personal på varje projekt. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och de ägde rum på varje projekts 

platskontor.  
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4. TEORI 

Här redovisas olika ämnen inom logistik som är kopplade till studiens avgränsningar: 

materialflöde och projektstyrning. Varje ämne definieras och eventuella följder presenteras. 

Från ämnena görs även kopplingar till byggbranschen med hjälp av tidigare studier.  

4.1 Slöserier enligt lean 

Petersson et al. (2015) menar att alla verksamheter har möjlighet att bli bättre. Lean 

management är ett förhållningsätt för hur verksamheter ska bedrivas och syftar till att göra 

dem mer effektiva och konkurrenskraftiga genom att sträva efter förbättringar och eliminera 

slöseri. Lean grundar sig i det strukturerade ramverket av principer vid namn Toyota 

Production System (TPS) som grundades 1940 av Toyotas dåvarande fabrikschef Taiichi 

Ohno.  

 

Devaki och Kaviraj (2014) förklarar att en implementering av lean i byggprojekt syftar till att 

sträva efter ständig förbättring genom att gemensamt inom företaget identifiera och eliminera 

slöserier. Genom att minimera antalet slöserier inom byggprojekt kan företag spara pengar, 

öka kvaliteten, förbättra planeringen, motivera personalen och öka kundnöjdheten.  

 

Josephson och Saukkoriipi (2005) menar att slöserier kan påträffas i alla olika typer av 

processer i en verksamhet. Detta stärker Devaki och Kaviraj (2014) när de förklarar att slöseri 

kan uppkomma i samtliga skeden i ett byggprojekt. 

 

Ett slöseri definieras som "Any activity that does not add value, but consumes resource, is a 

form of waste." (Harrison, van Hoek & Skipwort 2014, s. 255). Josephson och Saukkoriipi 

(2005) menar att man skiljer på tvingat och rent slöseri. Tvingat slöseri har koppling till 

genomförandet av värdeökande arbete medan rent slöseri saknar koppling. Petersson et al. 

(2015) menar att Taiichi Ohno först identifierade och delade in slöserier i sju olika kategorier. 

Med tiden tillkom även en ytterligare kategori, därför kallas dessa kategorier idag för de sju 

plus en slöserierna. Bhasin (2015) definierar de olika kategorierna på följande sätt: 

 

 Överproduktion: Uppstår när företag tillverkar mer än vad kunden efterfrågar. Anses 

vara den allvarligaste kategorien då den har en påverkan på samtliga resterande 

slöserier.   
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 Väntan: Då aktiviteter i ett produktionsflöde påverkar varandra medför det att slöseriet 

väntan uppstår om operatörer, material, verktyg eller information försenas. Väntan 

leder till en längre produktionstid vilket medför att produktionskostnaderna ökar.  

 Transport: Onödiga förflyttningar av produkter, material, komponenter och 

information är tids- och resurskrävande samtidigt som det leder till ökade kostnader.  

 Överarbete: Berör alla moment i produktionsprocessen som är onödiga i den 

bemärkelsen att de tillför något som inte efterfrågas av kunden. Överarbete kräver 

resurser men tillför inget värde för kunden. 

 Lager: Komponenter och färdiga produkter binder upp kapital när de ligger och tar 

upp värdefullt utrymme/volym. Lager bidrar även till kostnader för hantering och 

risker för kassation.  

 Rörelse: När arbetare måste utföra onödiga rörelser på arbetsplatsen förbrukas tid och 

energi. Onödiga rörelser är ofta ett resultat av dålig processdesign, fel metoder eller 

dålig planering av ytor på arbetsplatsen. 

 Defekter: Defekter resulterar i avveckling eller omarbetning vilket i sin tur leder till 

ökade kostnader och resursförbrukning. Avveckling och omarbetning är dessutom 

tidskrävande för verksamheter. 

 Outnyttjad kompetens: Att inte utnyttja kompetensen hos medarbetare kostar företag 

tid, idéer, lärdomar och förbättringsmöjligheter. Genom att engagera och lyssna till 

samtliga medarbetare kan källor till de resterande sju slöserierna elimineras. 

 

Josephson och Saukkoriipi (2005) förklarar att verksamheter bör i sitt förbättringsarbete först 

och främst fokusera på att eliminera källorna till rent slöseri, därefter bör fokuset riktas mot 

att effektivisera källorna till de tvingade slöserierna.  

 

I rapporten av Josephson och Saukkoriipi (2005) genomfördes en kartläggning av 

uppkommande slöserier inom byggprojekt. Rapporten utgår från kundens perspektiv och 

förklarar att 30–35% av produktionstiden består av aktiviteter som inte tillför något värde för 

kunden. Aktiviteterna som är medräknade i det här fallet är väntan, defekter och onödiga 

rörelser. Dessa aktiviteter kan klassas som rent slöseri vilket betyder att de inte har någon som 

helst påverkan på den slutliga produkten. I studien studerades hur yrkesarbetares tid 

disponerades över 22 arbetsdagar. Enligt Josephson och Saukkoriipi (2005) var det mest 

omfattande slöseriet inom yrkesarbetarnas produktionstid, väntan. Slöseriet uppkom främst 
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vid förflyttning mellan arbetsställen och visade sig motsvara 23% av den totala arbetstiden. 

Tiden för förflyttning av yrkesarbetarna till och från bodarna i anknytning till raster stod för 

ca 10% av arbetstiden.  Om yrkesarbetarnas tid antas innefatta 33% slöseri, motsvarar det 5% 

av den totala produktionskostnaden för projektet enligt Josephson och Saukkoriipi (2005). 

 

"Att reducera slöseri handlar om att frigöra tid och resurser genom att arbeta smartare - inte 

nödvändigtvis snabbare – och att förenkla processer" (Josephson & Saukkoriipi 2005, s. 47).  

 

Ett problem är att byggföretag tenderar att fokusera på att öka antalet stödprocesser i sitt 

förbättringsarbete istället för att förenkla processer vilket kan resultera i att fler slöserier 

uppkommer. En stödprocess definieras som en aktivitet eller en följd av aktiviteter som inte 

tillför något värde till produkten men som i princip är nödvändig för att de värdeökande 

aktiviteterna ska kunna utföras. Ökar antalet stödprocesser finns det även en risk att de 

aktiviteter som faktiskt skapar värde för kunden hamnar i skuggan av stödprocesserna 

(Josephson & Saukkoriipi 2005). 

 

Petersson et al. (2015) förklarar att enkelhet bör vara en ledstjärna hos verksamheter vid 

utformning av flöden för material och information.  

4.2 Materialflöde 

Mattsson och Jonsson (2017) definierar ett materialflöde som en förflyttning av materiell 

företeelse. Ur ett logistiks sammanhang handlar det främst om förflyttningar av råvaror, 

material med olika förädlingsgrader och produkter. Sett från ett enskilt företagsperspektiv 

börjar flödena hos företagets leverantörer och slutar vid dess kunder. Petersson et al. (2015) 

beskriver ett flöde som de processer som tillsammans syftar till att skapa värde för 

slutkunden. Ett ideellt flöde är enligt Mattsson och Jonsson (2017) ett flöde som består av 

kontinuerlig förflyttning och förädling av material från leverantör till kund. Av flera 

anledningar är dessa ideella flöden omöjliga att åstadkomma i praktiken.  

4.2.1 Flödeseffektivitet och resurseffektivitet 

Petersson et al. (2015) menar att ineffektiva flöden riskerar att inte generera tillräckligt med 

kundvärde samt att bli för kostsamma för de övriga intressenterna. Det finns i huvudsak två 

aspekter kring hur ett effektivt flöde kan åstadkommas: flödeseffektivitet och 

resurseffektivitet. Flödeseffektivitet definieras som summan av den värdeskapande tiden i 
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relation till ledtiden.  Med andra ord är det ett mått som visar på hur stor del av den totala 

flödestiden som är värdeskapande.  Flödeseffektivitet har ett tydligt kundfokus och tenderar 

att vid höga nivåer bli kostsamt för övriga intressenter som finansierar flödet. Vidare menar 

Petersson et al. (2015) att resurseffektivitet är mer fokuserat på finansiärerna av flödet då 

detta mått visar hur mycket värde som skapas i relation till insatta resurser. Resurseffektivitet 

innebär alltså att insatta resurser i flödet speglar det behov som kunden besitter.  

 

Enligt Modig och Åhlström (2016) tenderar en hög resurseffektivitet att leda till uppkomsten 

av tre ineffektivitetskällor:  

 Långa genomloppstider 

 Många flödesenheter  

 Flera omstarter per flödesenhet 

 

Samtliga ineffektivitetskällor generar i sin tur så kallade sekundära behov. Sekundära behov 

är inte kopplade till slutkundens primära behov och medför därför inget värde till 

flödesenheten. Det betyder att sekundära behov uppstår som en konsekvens av misslyckandet 

att tillfredsställa de primära behoven. Många gånger skapas en kedjereaktion kring sekundära 

behov då de genererar varandra. Ett sekundärt behov är ett slöseri då det kräver resurser trots 

att det inte bidrar till att skapa ett kundvärde (Modig & Åhlström 2016).  

 

För att skapa ett flöde som tar hänsyn och balanserar samtliga intressenters intressen behövs 

alltså både flödeseffektivitet och resurseffektivitet. Ett sådant balanserat flöde kan beskrivas 

som ett flöde som på snabbast möjliga sätt tillfredsställer kunden och inte förbrukar mer 

resurser än vad som krävs. Det perfekta tillståndet för ett företag är att lyckas kombinera en 

hög resurseffektiv med en hög flödeseffektivitet. Detta betyder att företaget skulle behöva 

utnyttja sina resurser och samtidigt möta kundbehoven på ett optimalt sätt. Det innebär att det 

perfekta tillståndet endast är teoretiskt möjligt. Den huvudsakliga orsaken till detta är 

variation. Variation i kundens behov och i företagets resurser medför att en hög nivå av de 

båda effektivitetsvariablerna är svårt att åstadkomma (Modig & Åhlström 2016).  

 

Enligt Yu et al. (2009) lider byggföretag i stor grad av variation i byggprojekt vilket påverkar 

uppkomsten av slöseri och produktionsflödet negativt. Denna variation kan exempelvis bero 

på skillnader i kvalitet och arbetstakt hos yrkesarbetare.   
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4.3 Värdeflödeskartläggning 

Värdeflödeskartläggning syftar enligt Zhang, Chen och Suo (2017) till att kartlägga material- 

och informationsflöde i hopp om att få en gemensam överblick kring hur dessa enheter 

förflyttar sig inom projektet. En värdeflödeskartläggning hjälper till att skapa ett flödestänk 

kring projektet hos de anställda och motverkar därmed ett fokus kring enstaka slöserier. 

Zhang, Chen och Suo (2017) förklarar vidare att om den information som erhålls från en 

värdeflödeskartläggning sammanställs och når arbetsplatsen kan det leda till minskade 

slöserier och ett ökat värde för projektet. 

 

Rosenbaum, Toledo och Vicente (2014) förklarar att en värdeflödeskartläggning även är ett 

bra hjälpmedel för byggföretag vid hantering av slöserier inom miljöfrågor. Detta för att 

hjälpmedlet fokuserar på grundorsakerna till uppkomsten av slöserier inom både produktions- 

och miljöfrågor till skillnad från andra verktyg. Rosenbaum, Toledo och Vicente (2014) 

förklarar vidare att genom att kartlägga flöden på en byggarbetsplats kan brister och 

förbättringsmöjligheter i de nuvarande flödena identifieras. Resultatet av dessa kartläggningar 

leder därför till att resursanvändandet kan optimeras vilket i sin tur kan bidra till att kostnader 

reduceras. Företag har därför med hjälp av resultatet från en värdeflödeskartläggning även 

möjligheten att öka standarden för kvalitet samtidigt som den totala miljöpåverkan som 

projektet genererar kan minimeras. 

 

Enligt Petersson et al. (2015) genomförs en värdeflödeskartläggning med hjälp av tre steg: 

1. Genomför en nulägesanalys och kartlägg hur flödet ser ut i dagsläget. 

2. Identifiera eventuella förbättringsmöjligheter och rita det önskade flödet. 

3. Skapa en handlingsplan för att förverkliga förändringen från det nuvarande till det 

önskade flödet. 

 

Det första steget handlar om att välja ut en produktfamilj att studera och att i detalj kartlägga 

hur dess flöde ser ut på arbetsplatsen. Samtliga processteg och egenskaper för respektive 

produktfamilj ska identifieras och dokumenteras. Olika former av lager som existerar i flödet 

ska identifieras och analyseras för att erhålla lagersaldon (Petersson et al. 2015). 

 

På en byggarbetsplats kan dessa produktfamiljer vara olika konstruktionselement som till 

exempel väggar eller grund. Konstruktionselement är inte identiska med varandra till skillnad 
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från produkter i en fabrik. Det är därför viktigt att identifiera och särskilja enheter för 

respektive produktfamilj. En utmaning med att kartlägga ett konstruktionselements flöde på 

en byggarbetsplats kan vara att identifiera och analysera lager. Konstruktionselement kan 

lagras på flera platser på en byggarbetsplats och kan på grund av olika enheter kräva olika 

metoder som mätning eller vägning för att klargöra lagersaldon (Rosenbaum, Toledo & 

Vicente 2014).  

 

Kartläggningen bör enligt Petersson et al. (2015) ritas ner för hand av en grupp människor 

som tillsammans besitter kunskap kring flödets samtliga delar. Ritningen bör kompletteras 

med hur information förflyttar sig i flödet samt hur enheterna transporteras till och från flödet. 

 

Petersson et al. (2015) förklarar vidare att den totala tiden en enhet spenderar i flödet kallas 

för cykeltid. I cykeltiden ingår den tid som enheten spenderar i samtliga processteg samt 

lager. Värdeskapande tid är en summering av den tid som enheten behandlas i olika 

processteg. Genom att ställa den värdeskapande tiden i relation till cykeltiden redovisas i 

procent hur mycket av flödet som är direkt värdeskapande för enheten.  

 

Studien som genomfördes av Rosenbaum, Toledo och Vicente (2014) visade att flödet på en 

byggarbetsplats kan lida av en låg värdeskapande tid. Den direkt värdeskapande tiden för 

flödet av väggar i studien, visade sig uppgå till endast 33%. Enligt Rosenbaum, Toledo och 

Vicente (2014) var huvudorsaken till detta att enheter spenderade för mycket tid i lager där de 

väntade på att bli använda. 

 

Vidare menar Petersson et al. (2015) att nästa steg i värdeflödeskartläggningen är att 

identifiera eventuella förbättringsmöjligheter för att skapa ett framtida tillstånd att sträva efter. 

Det är ytterst viktigt att rita upp en ny värdeflödeskarta över det framtida tillståndet för att ge 

en entydig och gemensam bild av vad förbättringsarbetet skall leda till. Dessutom menar 

Petersson et al (2015) att flöden kan vara komplexa och innehålla flera beroenden mellan 

olika steg vilket medför risker med förbättringsarbetet. Dessa risker kan minimeras med hjälp 

av att upprätta en karta över önskat framtida tillstånd. Målet med att upprätta ett framtida 

tillstånd menar Yu et al. (2009) är att eliminera grundorsaker till slöserier och synka 

processerna för att skapa ett effektivare flöde.  
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I studien av Rosenbaum, Toledo och Vicente (2014) identifierades flera 

förbättringsmöjligheter och tillsammans med personer med ansvar inom produktion formades 

en ny värdeflödeskarta över ett önskat tillstånd. Ett exempel på en förbättringsmetod som 

nämndes i studien var standardisering.  Obligatoriska moment, tekniska tillvägagångsätt, 

hjälpmedel och ansvarsområden är alla exempel på saker som måste vara väl definierade 

tillsammans med en kvalitetsstandard och en färdigställandeplan för varje enskild aktivitet. 

Rosenbaum, Toledo, och Vicente (2014) förklarar att det är viktigt att dokumentera dessa 

riktlinjer och att arbetet måste följa dem in i minsta detalj. Det bör ses som oacceptabelt att 

arbetet avviker från dessa dokumentera riktlinjer i någon form. 

 

Arbetet med att förbättra flödet till det framtida tillståndet kan vara mycket omfattande. 

Förbättringsarbetet bör därför planeras och brytas ner i konkreta arbetsuppgifter. Det tredje 

och sista steget i värdeflödeskartläggningen går ut på att företaget ska upprätta en 

handlingsplan för att realisera det framtida tillståndet. Handlingsplanen skall innehålla 

uppgifter om vilka förbättringsaktiviteter som skall utföras, vilka personer som är ansvariga 

samt den tid då arbetet skall vara klart (Petersson et al. 2105). 

4.4 Just-In-Time 

Petersson et al. (2015) menar att Just-In-Time (JIT), på svenska, översätts till rätt produkt i 

rätt antal vid rätt tidpunkt. Om alla aktiviteter kan utföras och allt material levereras i exakt 

rätt tid kan slöseriet "väntan" elimineras. Utförs samtliga aktiviteter precis enligt en planering 

bidrar det till att flödet blir förutsägbart vilket skapar möjligheter till effektivisering. Petersson 

et al. (2015) förklarar att en effektiviseringsmöjlighet vid ett förutsägbart flöde är minskade 

lagernivåer. Ett förutsägbart flöde saknar variation och kräver därför inga förändringar i 

kapaciteten vilket kan bidra till en högre kapacitetsutnyttjning. Minskade lager och en högre 

kapacitetsutnyttjning bidrar både till en ökad flödeseffektivitet och en ökad resurseffektivitet. 

Parallell kan dras till det resonemang som tidigare inom forskningen lyfts fram av Pheng och 

Hui (1999) där de förklarar att JIT-filosofin länge har använts i tillverkningsindustrin för att 

öka produktiviteten och kvaliteten i fabriker. Med små korrigeringar förklarar Pheng och Hui 

(1999) att JIT även går att applicera i byggbranschen. 

 

Enligt Petersson et al. (2015) består JIT av tre principer: 

 Takttid 
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 Kontinuerligt flöde 

 Dragande system 

 

Petersson et al. (2015) förklarar att takttid är ett hjälpmedel för att säkerställa att alla 

aktiviteter och processer i ett flöde utförs i det tempo som speglar kundbehovet. Genom att 

bryta ner projektets tidplan i flera aktiviteter kan takttider för aktiviteterna utvinnas. På så sätt 

tydliggörs kraven för hur fort aktiviteterna bör utföras för att kundbehovet skall uppfyllas. En 

känd takttid underlättar för synkroniseringen mellan olika aktiviteter samtidigt som 

uppföljningsarbetet underlättas. Även Pheng och Hui (1999) förklarar att takttid är ett 

kraftfullt verktyg i byggprojekt vid planeringsarbetet av material och hjälpmedel. Samtliga 

personer på projektet bör vara upplysta om takttiden och samtidigt bära ett ansvar för att 

utföra sitt arbete med högsta möjliga kvalitet utan uppkomst av slöserier.  

 

Som tidigare nämnts är ett kontinuerligt flöde, där material och information befinner sig i 

ständig rörelse, omöjligt att uppnå enligt Petersson et al. (2015). De menar att man genom 

strävan efter korta avstånd mellan processer, minskade lagernivåer samt små och frekventa 

leveranser/transporter kan antal stopp och stopptider minimeras. Detta belyses även av Pheng 

och Hui (1999) när de beskriver att byggarbetsplatser bör planeras så att onödiga rörelser 

minimeras vid hantering av material och hjälpmedel samtidigt som man i planeringen bör 

sträva efter att skapa ett jämnt arbetsflöde.  

 

Den tredje principen inom JIT handlar om dragande system och betyder enligt Petersson et al. 

(2015) att samtliga aktiviteter i flödet skall starta först när en mottagande process, intern eller 

extern, signalerat ett behov. Harrison, van Hoek och Skipwort (2014) förklarar att om 

aktiviteter i flödet startar utan ett signalerat behov från nästkommande process i flödet kallas 

det för ett tryckande system och bidrar i flesta fall till uppkomst av olika lager. Detta system 

är vanligt förekommande då det bidrar till att upprätta och bibehålla en hög resurseffektivitet. 

Harrison, van Hoek och Skipwort (2014) förklarar att ett tryckande system ofta är källan till 

flera olika typer av slöserier. I många fall tror företag att ett tryckande system bidrar till att 

snabbare kunna tillfredsställa slutkunden och att det är ett säkrare sätt att arbeta på grund av 

eventuella störningar i framtiden. Men Harrison, van Hoek och Skipwort (2014) menar att ett 

tryckande system i själva verket ofta leder till kassation, ökade kostnader och ett försvårat 

förbättringsarbete.  
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Pheng och Hui (1999) förklarar att byggprojekt bör skapa ett dragande system genom att 

planera så att material levereras först när det efterfrågas i produktionen och samtliga arbeten 

bör utföras i den planerade ordningen. Resultatet av det dragande systemet blir att lagernivåer 

på arbetsplatsen minskar, vilket leder till att ytor frigörs och kostnader för lagerhantering och 

kapitalbindning minskar. Pheng och Hui (1999) förklarar vidare att det kan vara svårt för 

leverantörer att anpassa sig till ett dragande system då det krävs mer frekventa leveranser i 

mindre kvantiteter. Prajogo, Chowdhury, Yeung och Cheng (2012) förklarar att företag därför 

bör sträva efter att skapa strategiska och långsiktiga relationer med leverantörer för att 

förbättra leveranstider, leveransflexibilitet och minska leveranskostnader. 

 

I sina tidiga studier menar Pheng och Hui (1999) att en svårighet med att få JIT att fungera väl 

på en byggarbetsplats är att engagera yrkesarbetarna. Samtliga yrkesarbetare bör vara 

motiverade och besitta grundläggande kunskaper kring identifiering av slöserier och dess 

grundorsaker. Yrkesarbetare bör bli uppmuntrade till att belysa problem och samtidigt vara 

delaktiga i att hitta nya lösningar till dem. Pheng och Hui (1999) menar även att företag bör 

använda sig av yrkesarbetare som är multifunktionella för att bli mer flexibla och effektiva i 

sitt JIT-arbete.  

4.5 Projektstyrning 

Mattsson och Jonsson (2017) menar att planeringen i ett företag ofta bedrivs i en struktur som 

är hierarkisk. Det innebär att olika planeringsfunktioner har olika detaljeringsgrad med olika 

tidshorisonter. För att ett projekt ska bli så effektivt som möjligt krävs det att alla aktiviteter 

samordnas på ett bra sätt. Detta innebär att styrning av samtliga förädlingsprocesser krävs i 

materialflödet. Beroende på vilken planeringsgrad och tidshorisont en aktivitet kräver är 

projektstyrningen indelad i tre olika nivåer: strategisk, taktisk och operativ styrning. Den 

strategiska styrningen är den nivån som har längst tidshorisont. Den avser att bestämma 

företagets gemensamma mål kring de marknader, produkter och aktiviteter de vill leverera. 

Taktisk styrning syftar till att bestämma, anpassa och framställa mål för den 

verksamhetsinriktning som fastslagits i den strategiska styrningen. På denna nivå fastställs 

långsiktiga produktionsplaner som används för att planera produktionen i projektet. I samband 

med produktionsplanering, beslutas även vilken resursanvändning projektet kräver. Den sista 

styrnivån, operativ styrning, innefattar allt som berör den dagliga verksamheten (ibid).  
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4.5.1 Dagliga möten 

Enligt Humphrey (2007) är det viktigt att hålla dagliga möten för att yrkesarbetare och 

projektledningen skall kunna genomföra en framgångsrik produktion. Dessa dagliga möten 

kan liknas med den projektstyrning på operativ nivå som Mattsson och Jonsson (2017) 

tidigare förklarat. Humphrey (2007) menar vidare att mötet kan hållas på morgonen eller 

eftermiddagen och att det bör vara ett kort möte på cirka fem minuter. Dagliga möten skall 

förtydliga vad målet med dagens arbete är och vem som skall utföra vad. Det är även ett 

tillfälle att dela annan information om arbetsplatsen eller säkerhet.   

 

Enligt Zhang och Chen (2016) ger dagliga möten i byggprojekt en förutsättning för arbetslag 

att dela sina individuella problem, svårigheter och framgångar med varandra. Genom att 

kunskap kommuniceras inom företaget kan projektledningen påträffa nya idéer och lösningar 

till problem. De dagliga mötena kan utgå från veckovisa planer som fokuserar på vilka 

aktiviteter som skall genomföras i den närmsta framtiden. Det kan också vara morgonmöten 

där projektets personal går igenom vad som skall göras under dagen. Eftersom det sker 

diskussioner på de dagliga mötena kan ny kunskap växa fram genom att den kombineras med 

tidigare kunskaper. Bakar, Yusof, Tufail och Virgiyanti (2016) menar att kommunikation 

inom företag bidrar till en ökad kunskapsåterföring. Med hjälp av en god kunskapsåterföring 

kan bygg- och anläggningsföretag öka produktiviteten och värdet för slutkunden vilket stärker 

företaget konkurrenskraftighet gentemot andra företag. 

4.5.2 Visualisering 

Enligt Petersson et al. (2012) innebär visualisering att få en snabb överblick över ändamålet, 

samtidigt som avvikelserna tydliggörs. Hansson et al. (2017) menar att man genom 

visualisering kan synliggöra avvikelser och förändringar och att man då snabbt kan identifiera 

onormala tillstånd och reagera därefter.  

Visualisering av projektets framsteg är enligt Locatelli, Mancini, Gastaldo och Mazza (2013) 

ett bra sätt att involvera och engagera projektets medarbetare. Användningen av visualisering 

kan åberopas genom att ha regelbundna möten kring visualiseringstavlor som är uppsatta på 

byggarbetsplatsen. Detta förklarar även Hansson et al. (2017) då de menar att en visualisering 

av planeringsprocessen möjliggör att mål och planer synliggörs vilket ökar möjligheten till 

medarbetarnas delaktighet.  
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Sacks, Treckmann och Rozenfeld (2009) menar att det finns flera fördelar med att använda sig 

av en visuell planeringstrategi. På arbetsplatser där arbetsförutsättningarna ändras ofta, 

används visuell projektstyrning för att underlätta för projektets olika arbetslag och 

arbetsmoment. De menar också att visuell kommunikation tenderar att öka arbetstagarnas 

involveringsgrad genom att det möjliggör snabb förståelse för svårigheter i arbetet, vilket i sin 

tur leder till ständiga förbättringar.  

4.6 PDCA-cykeln 

Petersson et al. (2015) menar att om ett effektivt förbättringsarbete skall bedrivas behövs en 

struktur. Plan-Do-Check-Act-cykeln, förkortas PDCA-cykeln (se Figur 1), är en 

förbättringsmetod som är väl lämpad för att utgöra en grund i ett strukturerat 

förbättringsarbete. Silva, Medeiros och Vieira (2017) förklarar att metoden till en början 

användes främst för kvalitetssäkring av produkter, men att idag kännetecknas PDCA främst 

av ett tydligt fokus på kontinuerliga förbättringar. Det betyder att metoden används för att 

ständigt söka efter de bästa metoderna för produkter och processer. Oberoende av 

förbättringsarbetets omfattning är PDCA en lämplig metod för verksamheter att använda sig 

av. Enligt Petersson et al. (2015) utgör metoden PDCA en cykel som är uppdelad i fyra olika 

faser:  

 

 Plan (planera)  

 Do (genomföra) 

 Check (kontrollera)  

 Act (standardisera)  

 

 

Petersson et al. (2015) förklarar att planeringsfasen bör kräva längst tid av samtliga faser. 

Planeringen utgör grunden för förbättringsarbetet och innehåller moment som: definiera 

behov, samla in data, analysera problem och identifiera rotorsaker till problem.  I 

planeringsfasen skall målet, samt planen med aktiviteter för att nå målet med 

förbättringsarbetet upprättas. Kimsey (2010) menar att för att få en korrekt bild av problemet 

är det viktigt att besöka arbetsplatsen där problemet uppkommer. Det räcker alltså inte med att 

chefer utefter erfarenhet planerar kring ett problem.  

  

Figur 1 – PDCA-cykeln (Petersson et al. 2015, s. 178) 
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Petersson et al. (2015) förklarar att kommunikationen kring målet och planen som upprättas är 

av största betydelse då det är viktigt att samtliga berörda erhåller rätt information och har 

möjlighet att påverka. En väl utförd planering leder i regel till att genomförandefasen blir 

relativt enkel att genomföra. Är problemet väl definierat, rotorsaken lokaliserad och alla 

parter känner till sin roll, handlar genomförandefasen om att utföra de planerade aktiviteterna. 

Petersson et al. (2015) förklarar att i kontrollfasen sker själva lärandet med 

förbättringsarbetet, oberoende av resultatet. Här utvärderas inte bara resultatet utefter målet, 

utan verksamheten bör även identifiera vad som fungerade bra/dåligt i respektive fas samt 

vilka lärdomar som är viktiga att ta med sig.  

  

Sista steget inom PDCA-cykeln är standardiserafasen, vilket enligt Kimsey (2010) handlar om 

att göra justeringar och standardisera de aktiviteter som visade sig vara en förbättring. En 

standard definieras av Petersson et al. (2015) som en överenskommelse kring det, just nu, 

bästa sättet att utföra ett arbete på. Genom att upprätta en ny standard kan de nya 

förbättringarna och kunskaperna säkras (se Figur 2). Det är viktigt att under denna fas även 

studera om den nya förbättrade standarden kan tillämpas på flera platser i verksamheten.  

 
Figur 2 - PDCA-cykeln med en standard (Petersson et al. 2015, s. 179) 

Denna nya standard utgör sedan utgångspunkten för att identifiera nya 

förbättringsmöjligheter. Det är viktigt att det ständiga förbättringsarbetet drivs av engagemang 

och viljan att bli bättre. Petersson et al. (2015) förklarar att det därför är viktigt att 

verksamheter "firar" vid uppnådda förbättringar, för att på så sätt engagera sina medarbetare. 
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4.7 DuPont 

Ett DuPont-diagram är en analysmodell för att visa på ett företags avkastningsgrad. 

Avkastningsgrad kan också benämnas som företagets lönsamhet och vilka faktorer som 

påverkar denna (Jonsson & Mattsson 2016). 

 

Petersson et al. (2015) menar att man som företag skall använda sig av mål och 

måluppföljningar för att förbättra verksamheten. Det är därför viktigt att förstå hur 

förbättringsåtgärder kan påverka det ekonomiska resultatet. Denna förståelse kan företag 

erhålla genom att använda sig av ett DuPont-diagram. I ett DuPont-diagram menar Peterson et 

al. (2015) att tre komponenter ska belysas: intäkter, kostnader och kapital. Jonsson och 

Mattsson (2016) visar hur ett DuPont-diagram kan vara uppbyggt (se Figur 3). Den övre 

halvan på diagrammet visar på vilken inverkan intäkterna och kostnaderna har på företagets 

vinstmarginal. Den nedre halvan visar på hur företagets tillgångar och eget kapital i 

jämförelse med intäkterna påverkar vilken kapitalomsättningshastighet som finns.  

 
Figur 3 – DuPont-diagram (Jonsson & Mattsson 2016, s. 33) 
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5. EMPIRI 

Nedan redovisas den empiri som i studien samlats in genom dokumentation, observationer 

och intervjuer.  

5.1 Dokumentation 

Dokumentationen är hämtad från Skanska och innehåller både intern och extern information. 

5.1.1 Effektiv logistik 

Citatet nedan är hämtat från Skanskas hemsida och syftar till att beskriva deras arbete med 

effektiv logistik. 

”En betydande del av totalkostnaden innefattar hantering av material på 

våra arbetsplatser. Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla och 

implementera arbetssätt och verktyg som skapar effektiva arbetsplatser med 

fokus på kostnadseffektiv materialförsörjning. Genom en effektivare 

hantering av material och resurser ökar vi produktiviteten, skonar miljön, 

minskar störningar för de boende i närområdet och förhindrar att material 

blir liggandes och tar skada. Med arbetssätt som samlastade leveranser, 

materialflödesplaner, inbärning av material och leveransplanering är det 

möjligt. Vi förbättrar dessutom säkerheten, både på våra arbetsplatser och 

för privatpersoner.”  

(Skanska Sverige AB 2018a) 

5.1.2 Skanskas logistikplan 

Skanskas avdelning för husproduktion, Skanska Hus, arbetar med att upprätta projektspecifika 

logistiksplaner för att systematisera och kontrollera materialflöden, maskiner och personal till 

och från arbetsplatsen. Inledningsvis i logistikplanen skall information som beskriver 

projektet redovisas samt vem som är ansvarig för logistik. Det berör information om 

projektets omfattning i form av kvadratmeter, tid, specifika förutsättning samt information 

kring vem beställaren av projektet är. Med hjälp av framtagna bilder på det färdiga resultatet 

samt fotografier på projektområdet kan projektet visualiseras. Skanska förklarar vidare att 

logistikplanen är ett hjälpmedel för att möta beställarens krav samt att lagar, regler och 

branschstandarder följs när det kommer till utföranden av logistiksystem, tillvägagångsätt, 
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aktiviteter och dokumenthantering. Några av de olika områdena som behandlas i 

logistikplanen är: 

 Leveranser 

 Trafik 

 Materialhantering 

 (Skanska Sverige AB 2018c) 

5.1.2.1 Leveranser 

Här beskrivs hur arbetet med leveranser till och från arbetsplatser skall bedrivas. Skanska 

informerar här vilka parter som ansvarar för att kommunicera och koordinera ordervolymer 

och leveranstider till logistikansvarig för projektet. Skanska förklarar även att information 

kring vart projektets leveransschema går att finna samt hur bokningssystem för leveranser 

fungerar. Leveranser som ej är inbokade i leveransschemat kan komma till att nekas inträde 

på arbetsplatsen och Skanska har dessutom rätt till att debitera en avvikelseavgift från 

leverantören. Skanska informerar vidare hur ankommet gods skall vara markerat samt vem 

som bär ansvaret kring mottagning, lossning och intern transport av gods. Förutom 

information angående kontaktuppgifter skall allt ankommet gods vara markerat med vilken 

del av huset godset skall levereras till (Skanska Sverige AB 2018c).  

 

För att minimera störningar på omgivningen skall rekommenderade transportvägar till 

arbetsplatsen tas fram som samtliga levererande fordon skall använda sig av. Inne på 

arbetsområdet skall det finnas gångstråk som är separerade från motortrafik och 

övergångsställen skall vara markerade. Skanska förklarar att det är förbjudet att placera 

material på gångstråken (Skanska Sverige AB 2018c). 

5.1.2.2 Trafik 

På projektets startmöte presenteras vägar för fordon samt gångtrafik. Skanska förklarar att 

arbetsplatsdispositions-planer (APD-planer) skall redovisa information kring in- och 

utfartsvägar samt finnas tillgängliga på informationstavlor på arbetsplatsen. Det skall även 

framgå information om vart nödutrustning är placerat. Skanska menar att det är viktigt att det 

finns en trafikvakt för projektet som har i uppgift att dirigera fordon. På så sätt kan arbetet 

med att skapa en säker och effektiv process för infart/utfart och dirigering av leveranser 

säkerställas. Detta betyder att leveranser sker snabbt och smidigt utan att personal på 

arbetsplatsen eller civila, även kallat tredje man, i området utsätts för fara. Om projektet 
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använder sig av så kallade öppna grindar, är det viktigt med bevakning för att hindra 

obehöriga att äntra arbetsplatsen. Enkelriktade vägar bör upprättas om möjlighet finns för att 

motverka behov av backning och krockrisker. Skanska redovisar även utförligt hur 

chaufförens ansvar kring att säkerställa en effektiv och säker leverans ser ut samt vilka krav 

som ställs på säkerhetsutrustning kring olika arbetsmaskiner (Skanska Sverige AB 2018c).  

5.1.2.3 Materialhantering 

Skanska förklarar att material som anländer genom leveranser till byggarbetsplatsen först 

lossas av i så kallade lossningszoner. Efter lossningen skall materialet transporteras på ett 

effektivt och säkert sätt till platsen för användning. Vid planeringsarbetet av leveranserna 

bokas lossningstider in där tiden för att transportera materialet från lossningszonen skall vara 

inräknad. Skanska redovisar även här hur rutiner och ansvar kring metoder för lossning och 

mottagningskontroller skall se ut. På så sätt kan Skanska säkerställa att lossningen sker med 

hjälp av säkra metoder samtidigt som leveransen överensstämmer med specifika krav som 

exempelvis kvantitet och kvalitet. Om inte material levereras vid tidpunkt för användning 

skall entreprenören lagra materialet på en yta tilldelad av logistikansvarig. En riktlinje som 

Skanska tagit fram är att inte lagra material för mer än tre dagars produktion per entreprenör 

på arbetsplatsen. Skanska förklarar att samtliga leveranser skall utföras JIT (Skanska Sverige 

AB 2018c). 

5.1.3 Normallägen  

Skanska Sverige AB (2017a) förklarar att ett "Normalläge" är en beskrivning av det bästa 

arbetssättet att utföra en viss aktivitet på. Normallägena är sorterade efter AMA-koder 

(Allmän Material- och Arbetsbeskrivningar) och beskriver hur man effektivt kan åstadkomma 

ett bättre produktionsresultat av den aktivitet AMA-koden beskriver. Normallägena är 

framtagna av erfaren produktionspersonal hos Skanskas alla verksamhetsgrenar inom området 

väg och anläggning. I varje normalläge finns information om aktivitetens tekniska lösningar, 

produktionsmetoder samt vilken maxkapacitet som kan uppnås utan störningar. Normallägena 

kan användas som diskussionsmaterial vid möten på arbetsplatsen inför kommande 

arbetsmoment samt vara en grund till de arbetsberedningar som tas fram till aktiviteterna. I 

varje normalläge finns också länkar till relaterade dokument, lokaliserade på Skanskas 

intranät, som rör varje aktivitet. Skanska Sverige AB (2017a) menar att en användning av 

normallägen kan generera en högre effektivitet samtidigt som en möjlighet till ständiga 

förbättringar skapas. Det är även ett verktyg som används för att skapa kunskapsåterföring 
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och om ett nytt bättre arbetssätt kring en aktivitet påträffas, uppdateras normalläget. Det finns 

även "Sammansatta Normallägen" vilket ska inspirera till ett helhetstänk vid utföranden av 

specifika produktionsaktiviteter.  

5.1.4 Skanskas arbete med dagliga möten och visualisering 

Skanska menar att visuell styrning knyter ihop projektets planering och utförande. Genom att 

visualisera projektets framdrift och produktion, underlättas kommunikationen mellan 

tjänstemän, yrkesarbetare och underentreprenörer. Projektets produktionschef eller 

arbetsledare ansvarar för att dagliga möten sker innan dagens produktion påbörjas. Vid dessa 

möten sker visuell styrning genom att projektets personal samlas runt de visuella tavlor som 

bör vara uppsatta på arbetsplatskontoret. Vid dessa möten går produktionschef eller 

arbetsledare igenom dagens moment och vilka risker dessa kan medföra. De tar även upp 

annan arbetsplatsinformation som är viktig för personalen att veta om, exempelvis; leveranser, 

besök, etc. De dagliga mötena kan dokumenteras genom fotografering av det som är uppritat 

på tavlorna (Skanska Sverige AB 2018d). 

5.2 Observationer platsbesök  

Nedan redovisas studiens data som samlats in med hjälp av direkta observationer. 

5.2.1 Materialflöde 

På samtliga besökta arbetsplatser observerades det lager i varierande omfattning. Mellan 

projekten observerades det stora strukturskillnader kring disponeringen av arbetsområdet. Vid 

ett av projekten konstaterades det att stenplattor och staket lagrats på arbetsområdet i över ett 

års tid. Lagerytan för stenplattorna tog upp en stor yta av arbetsplatsen och under 

morgonmötet framgick det att de lagrade staketen vid ett tillfälle orsakat risker på grund av 

rost.  

 

Det noterades på ett projekt att en yrkesarbetare uttryckte ett materialbehov först när ett 

material var slut. Situationen resulterade i att arbetsledaren gjorde en beställning som troligen 

skulle levereras nästkommande dag. Av samtliga projektbesök observerades endast en 

inventering. Denna inventering genomfördes av projektets arbetsledare och uppfattades som 

väldigt överskådlig och ostrukturerad. Trots detta resulterade inventeringen i att en avsaknad 

av ett specifikt material noterades.   
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På ett av projekten observerades en diskussion kring leveransprecision under morgonmötet. 

Denna diskussion handlade om en planering kring hur dagens arbete skulle utföras då en 

leverans av betong skulle anlända någon gång under eftermiddagen. Under samma 

morgonmöte diskuterades även om det aktuella vädret kunde påverka det kommande 

gjutningsarbetet.  

5.2.2 Projektstyrning 

Det observerades att respektive arbetsledare ansvarade för att genomföra ett morgonmöte på 

samtliga projekt. Tidpunkten och strukturen för mötet varierade från projekt till projekt. Vid 

två av projekten fanns en tydlig struktur där mötet ägde rum framför en visuell tavla med 

information om projektet. Vid det ena projektet var den visuella tavlan mer omfattande då den 

innehöll mer relevant information så som: tidslinjer, ansvarsområden och fotografier. Vid 

morgonmötena med tydlig struktur och en visuell tavla uppstod en god diskussion mellan 

yrkesarbetare och arbetsledare. Strukturen för dessa mötena bestod av uppföljning av 

gårdagens utförda arbete, information kring dagens arbete samt allmänna risker och 

störningar.  

 

På det tredje projektet saknade morgonmötet en tydlig struktur. Morgonmötet för detta projekt 

var mer ett samtal kring frukostbordet utan visuell tavla och agenda. Detta uppfattades mer 

som att yrkesarbetarna fick instruktioner av arbetsledaren och att det då inte startades någon 

diskussion. 

 

Vid ett projekt observerades en arbetsberedning skapad med hjälp av fotografier från tidigare 

liknande moment. Arbetsberedningen uppfattades som tydlig och enkel att förstå på grund av 

att arbetsmomenten visualiserades med hjälp av fotografier. Två av projekten använde sig av 

verkliga fotografier vid upprättande av APD-planer. Arbetsområden, transportvägar, 

upplagsplatser, containrar, återsamlingsplatser och första hjälpen-utrustning är exempel på 

saker som var utmärkta på fotografierna. Dessa "verkliga" APD-planer uppfattades enkla att 

förstå och kunde enkelt kopplas till verkligheten. Vid ett av projekten jämfördes den 

nuvarande verkliga APD-planen med en tidigare version, då kunde en tydlig skillnad 

observeras hur arbetsområdet förändrats i takt med projektets gång.  

 

I ett av projekten observerades ett omständligt arbete på grund av unika markförhållanden. Då 

dessa markförhållanden inte påträffats tidigare i Sverige krävdes ett omfattande 
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problemlösningsarbete. Arbetet med problemlösningen innebar planering, undersökningar, 

kontroller etc., vilket resulterade i en metod som gav goda resultat.   

5.3 Intervjuer 

Nedan redovisas studiens data som samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. De 

intervjuade personerna benämns i kapitlet som X, Y och Z för att säkerställa deras 

anonymitet.  

5.3.1 Materialflöden 

Nedan redovisas de data som är kopplade till kapitel 4.2 Materialflöde, 4.3 

Värdeflödeskartläggning och 4.4 Just-In-Time.  

5.3.1.1 Planering och ansvar kring logistik 

Samtliga respondenter svarade att det inte finns någon framtagen logistikplan eller någon 

person med ett utsett logistikansvar för projekten. Respondent Z tror att väg- och 

anläggningsprojekt även skulle behöva använda sig av en logistikplan. ”Vi har lite att lära av 

hur Skanska Hus arbetar med logistik” (Respondent Z).  

 

Respondenterna X och Y förklarar att personer med titeln arbetsledare har ett outtalat ansvar 

kring logistik, då de bland annat sköter beställning av material. "Man har försökt att tänka sig 

planer för vart material skall vara men det har inte skett någon dokumentation. Det har varit 

för bökigt, stökigt och för lite tid i detta projekt för att hinna" (Respondent Y). Respondent Y 

menar att det hade varit nödvändigt att ha en person som bär ansvaret för disponeringen av 

upplagsytan, där material lagras, eftersom det saknas struktur kring hanteringen av materialet. 

Vidare förklarar Respondent Y att det i dagsläget finns för mycket material och ofta av fel typ 

på fel plats, dessutom finns ingen rutin för inventering. Detta styrker Respondent X när hen 

säger: ”Det är mer att jag går ut och kollar innan jag gör en beställning, så att det inte redan 

finns liggandes. Det händer att man missat beställa material".  

 

Respondenterna X och Y menar att yrkesarbetarna bär ett visst ansvar för inventering, men att 

insatsen varierar mellan individer. ”Vissa yrkesarbetare säger till först när materialet är slut” 

(Respondent X). Respondenterna Y och Z menar att om ansvarområdena inom projektet är 

uppdelade på tydligt sätt och om arbetsledarna för respektive område ansvarar för rutiner 
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kring inventering fungerar detta bra. Samtliga Respondenter menar att en bra 

inventeringsrutin leder till att rätt mängd material kan levereras i rätt tid.  

 

Respondenterna Y och Z menar att en logistikansvarig inte borde ha ansvar kring 

produktionen då arbetsledaren bär det ansvaret. De menar vidare att större projekt med flera 

arbetsledare inblandade kräver någon form av samordning. Respondent Y menar att detta 

samordningsansvar lämpligtvis borde skötas av en person med utsett ansvar för logistik.  

 

Respondent Z förklarar att det finns en planeringsansvarig med ansvar för tid och resurser på 

projektet samt att det en gång i veckan hålls samordningsmöten där leveranser planeras av 

samtliga arbetsledare från de olika arbetslagen. Vidare förklarar Respondent Z att detta leder 

till att leveranser är samordnade och materialupplagen är väl disponerade, vilket gör att en 

logistikansvarig inte är nödvändig.  

5.3.1.2 Leveranser 

Samtliga Respondenter menar att det inte finns några krav kring tidpunkter för leveranser men 

att dagen för leverans är känd. Vidare förklarar samtliga att en exakt tidpunkt hade gynnat 

produktionen då planering av material och resurser hade underlättats. Respondenterna menar 

även att för tidiga eller försenade leveranser sällan nekas. Respondenterna Y och Z förklarar 

att de i enstaka fall ha nekat en leverans, då på grund av att det saknats resurser för lossning. 

”Det blir jobbigt när material levereras för tidigt, eftersom vi inte har vanan att neka 

leveranser tar vi emot dem ändå” (Respondent Y).  

 

Respondent Y menar att det oftast finns resurser och ytor för avlastning vilket leder till att 

planeringen av leveranser bortprioriteras. Respondent Z förklarar att leveranser kan ändras en 

vecka eller en dag innan, vilket medför att planeringen för produktionen måste ändras om. 

Respondent Z förklarar även att leveranser kan försenas på grund av att chauffören fått 

felaktig eller otillräcklig information om leveransplats.  

 

Respondenterna X och Z menar att osäkerheten kring leveranstidpunkt leder till att material 

beställs med en säkerhetsmarginal för att säkerställa att rätt mängd material finns på plats vid 

tid för användning. Respondenterna X och Z förklarar vidare att denna säkerhetsmarginal ofta 

rör sig om en till två veckor. Samtliga Respondenter förklarar att inköpspriset påverkar valet 
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av leverantör. Vidare förklarar de att inköpspriset påverkas ordervolymen, detta leder till att 

stora mängder material beställs vid samma tillfälle.  

 

Respondent X förklarar att samtliga stenplattor som kommer att användas i projektet har 

lagrats på arbetsplatsen i över ett års tid. Vidare menar Respondent X att denna lagringstid 

kan medföra att merarbete, i form av rengöring.  

 

Respondent Z förklarar att det är platsbrist på arbetsplatsen och att situationen med de stora 

orderkvantitetera har löst genom mellanlagring. ”Mellanlagring har fungerat väldigt bra, då 

plasten är lokaliserad cirka en mil från projektet vilket leder till att vi snabbt kan få leveranser 

samt att vi vet när de anländer” (Respondent Z). 

5.3.1.3 Störningar i produktionen 

Samtliga Respondenter förklarar att vädret har en stor påverkan på produktionen. Respondent 

X förklarar vidare att det framförallt är kyla som kan påverka produktionstiden negativt. Detta 

styrker även Respondent Z då hen förklarar att kyla haft stor påverkan på projektets planering 

av gjutningsarbeten. Sjukdom, ledighet och resursbortfall i allmänhet menar samtliga 

Respondenter är ett stort problem då detta kan kräva snabba förändringar i planeringen.  

 

Respondenterna X och Z menar att tredje man kan hindra projektets dagliga arbete. 

Respondent Z förklarar att tredje man finns med i planeringen men det är något som inte alltid 

går att styra över. Respondenterna X och Z berättar att andra företag och entreprenörer i 

närheten kan komma till att påverka projektet. Respondent X och Z förklarar vidare att de i 

sina projekt fått dela på arbetsområdet med andra aktörer vilket har påverkat planeringen och 

krävt samordning. Respondent Y menar att planering är ytterst viktigt för att en produktion 

ska vara så effektiv som möjligt. ”De största problemen uppstår som en följd av dålig 

planering” (Respondent Y). 

5.3.2 Projektstyrning 

Nedan redovisas de data som är kopplade till kapitel 4.5 Projektstyrning och 4.6 PDCA-

cykeln.  
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5.3.2.1 Dagliga möten 

Samtliga Respondenter uttrycker att morgonmöten är något som tillför mycket till projektet. 

Respondenterna X och Y förklarar att yrkesarbetarna bör vara delaktiga i diskussion på 

morgonmöten men att det kan vara svårt. ”Morgonmöten leder till att alla får reda på vad alla 

ska göra, vilket leder till att problem kan lösas innan de uppstår” (Respondent X).  

 

Respondent Y och Z uttrycker ett behov av en tydlig struktur kring morgonmötet för att 

säkerställa att samtliga viktiga punkter behandlas. ”Det är lätt att glömma bort någon punkt på 

morgonen” (Respondent Y). Trots detta förklarar Respondent Y att de saknar en struktur 

kring morgonmöten på sitt projekt. Respondent Z förklarar att de har en agenda men att det 

inte är ett krav att använda den.  

5.3.2.2 Visualisering 

Respondent X förklarar att hen använder sig av fotografier vid morgonmöten och 

arbetsberedningar för att illustrera arbetsmoment. "Med hjälp av fotografier skapas en 

gemensam bild av arbetsmomentet och jag kan säkerställa att alla yrkesarbetare förstår" 

(Respondent X). Vidare menar Respondent X att arbetsberedningar som saknar bilder 

uppfattas sämre av yrkesarbetare. "Vanliga beredningar hamnar bara i en låda" (Respondent 

X). 

 

Respondent Y och Z menar att APD-planen är till hjälp föra att förbättra materialflödet i 

projektet. "APD-planen är till hjälp vid planering av de ytor som behövs för bland annat 

leveranser" (Respondent Y). Respondent Z förklarar att först och främst används APD-planen 

för att lokalisera möjliga transportvägar och yta för kran. Därefter lokaliseras ytor för lagring 

av material. Respondent X förklarar att det är fördelaktigt att använda sig av verkliga 

fotografier vid upprättning av APD-plan. "Det är lättare för arbetarna att koppla till 

verkligheten" (Respondent X). Vidare förklarar Respondent X att APD-planen uppdateras 

med bilder tagna från lyftkranen. Respondent Z styrker att användningen av verkliga 

fotografier är fördelaktigt i en APD-plan. Respondent Z förklarar att de använder en drönare 

för att fotografera arbetsytan. "Genom att ta nya bilder med tiden ser man hur ytorna 

förändras" (Respondent X).  
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5.3.2.3 Förbättringsarbete 

Samtliga respondenter uttrycker att kunskapsåterföring mellan projekt är något som borde 

förbättras inom Skanska. "Vi är experter på att uppfinna hjulet varje gång och vi är bedrövligt 

dåliga på att ha kontakt med andra projekt" (Respondent Z). Vidare förklarar Respondent Z 

att det saknas rutiner kring kunskapsåterföring mellan projekt. Respondent X och Y förklarar 

att en förbättrad kommunikation mellan projekt kan leda till att problem kan lösas snabbare. 

Respondent Z förklarar att det finns stora förbättringsmöjligheter med en förbättrad 

kunskapsåterföring. "I och med storleken på Skanska finns det möjlighet till effektivisering 

genom kunskapsåterföring" (Respondent Y). 

 

Respondenterna X och Y förklarar att arbetskapaciteten mellan yrkesarbetare kan skilja sig 

mycket. De menar att detta beror på skillnader i kunskap och motivation då det handlar om 

individer. Respondenterna Y och Z menar att Skanskas Normallägen är ett bra medel för 

produktionen. Trots detta säger Respondent Y att: ”Vi försöker använda normallägen” och 

Respondent Z säger: ”Jag tror tyvärr inte att vi använder Normallägen speciellt mycket i detta 

projekt”. Vidare förklarar Respondent X att skillnader i arbetstempo hos yrkesarbetarna kan 

bero på skillnader i noggrannhet och att det i sin tur kan komma att påverka resultatet av 

arbetet. Respondent Y förklarar även att arbetet kring uppdatering av Normallägena är något 

som bör förbättras. "I ett tidigare projekt provade jag en ny arbetsmetod, jag har inte hunnit 

utvärdera om den var effektivare än Normalläget" (Respondent Y).  

5.4 DuPont 

I Figur 4 redovisas siffror från ett av studiens besökta projekt där den övre halvan i DuPont-

diagrammet redovisar vinstmarginalen och vad den beror på. 

 
Figur 4 – Övre halvan av ett DuPont-diagram med siffror från ett av studiens besökta projekt. (Skanska Sverige AB 2018) 

  

Anbudssumma
218 438 000 Resultat

Produktionskostnader 6 438 000
-212 000 000

Vinstmarginal
2,9%

Anbudssumma
218 438 000
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6. ANALYS 

Analysen av empirin är kopplad till studiens teorier och är uppdelad i fyra delar; slöserier 

enligt lean, materialflöde, projektstyrning och PDCA-cykeln. 

6.1 Slöserier enligt lean 

Petersson et al. (2015) menar att lagring av material är ett slöseri. Lager uppkom på samtliga 

tre projekt i olika omfattning. I ett av projekten hade stenmaterial och staket lagrats på 

arbetsområdet i över ett års tid. Arbetsledaren förklarade att lagernivån av stenmaterialet 

beräknades vara tillräckligt för att slutföra projektet (se 5.2.1 Materialflöde och 5.3.1.2 

Leveranser). Material som lagras binder kapital och tar upp värdefullt utrymme på 

arbetsplatsen, det leder även till lagerhanteringskostnader samt risk för kassation (Petersson et 

al. 2015). Det framgick även att stenplattorna kan komma att behövas tvättas som en följd av 

den långa lagringstiden (se 5.2.1 Materialflöde och 5.3.1.2 Leveranser). Detta är enligt Bhasin 

(2015) ett slöseri av karaktären defekter då arbetet med att tvätta stenarna kräver resurser trots 

att det inte tillför något värde. En annan följd av lång lagringstid var att rost hade bildats på de 

ställningar som använts för att omsluta staketen, detta medförde risker kring hanteringen (se 

5.2.1 Materialflöde och 5.3.1.2 Leveranser).  

 

Petersson et al. (2015) menar att försenade materialleveranser leder till uppkomsten av 

slöseriet väntan, vilket leder till ökade produktionskostnader och ökad produktionstid. 

Onödiga rörelser eller förflyttningar av material resulterar i slöseriet transport, som genererar 

ökade kostnader.  

 

Avsaknaden av inventeringsrutiner genererade slöserierna väntan och onödiga transporter i 

två av projekten (se 5.2.1 Materialflöde och 5.3.1.1 Planering och ansvar kring logistik). De 

bristfälliga inventeringsrutinerna resulterade i att slöseriet väntan uppkom eftersom bristen på 

det nödvändiga materialet identifierades först vid tänkt användning. En bättre inventering kan 

resultera i en framförhållning som kan möjliggöra samlastade leveranser vilket minimerar 

antalet transporter. Skanska menar att samlastade leveranser bidrar till att minska 

miljöpåverkan i byggprojekt (se 5.1.1 Effektiv logistik).  

 

I en intervju framgick det även att otillräcklig information kring leveransadress kunde vara en 

orsak till variation i leveranstidpunkt (se 5.3.1.2 Leveranser). Skanska Hus hanterar detta 
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problem i logistikplanen genom att ta fram rekommenderade transportvägar till arbetsplatsen 

(se 5.1.2.1 Leveranser). 

 

I rapporten av Josephson och Saukkoriipi (2005) identifierades samma typer av slöserier som 

påträffats i denna studie. Josephson och Saukkoriipi (2005) menar att slöserierna står för 30-

35% av produktionstiden, vilket i sin tur motsvarar 5% av produktionskostnaden. Om 

antagandet görs att slöserierna i ett av studiens projekt är av samma omfattning, resulterar det 

i att produktionskostnaden ändras enligt följande: 

 212 000 000 x 0,95 = 201 400 000 

 

DuPont-diagrammet (se Figur 5) visar hur vinstmarginalen påverkas av att 

produktionskostnaden minskar med 5% i ett av studiens besökta projekt (se kapitel 5.4 

DuPont). 

 

 
Figur 5 – Övre halvan av ett DuPont-diagram med justerade siffror från ett av studiens besökta projekt. (Skanska Sverige AB 
2018) 

 

Enligt DuPont-diagrammet skulle den justerade vinstmarginalen för projektet motsvara 7,8%. 

Detta resulterar i att vinstmarginalen för projektet ökar enligt följande beräkning: 

 7,8% – 2,9% = 4,9% 

Om produktionskostnaden hade reducerats med 5% skulle projeketets vinstmarginal öka med 

4,9 procentenheter, till 7,8%. Någon analys om omfattningen av slöserierna har inte utförts i 

denna studie. Oavsett om slöserierna i denna studie är mer eller mindre än rapporten av 

Josephson och Saukkoriipi (2005) är de av samma karaktär.  

Anbudssumma
218 438 000 Resultat

Produktionskostnader 17 038 000
-201 400 000

Vinstmarginal
7,8%

Anbudssumma
218 438 000
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6.2 Materialflöde 

I materialflödena för samtliga projekt framgår ett tydligt fokus kring resurseffektivitet. Den 

dåliga leveransstyrningen i anläggningsprojekt är en av faktorerna till att material lagras i 

stora mängder på arbetsplatser. Projekten saknar ofta information kring tidpunkter för 

leveranser samt att ändringar av leveransdag kan förekomma. Denna osäkerhet medför att 

projektens ordervolym och att dess säkerhetsmarginaler för leveranstidpunkt ökar. Detta 

resulterar i att material lagras i större kvantiteter och i längre perioder (se 5.2.1 Materialflöde 

och 5.3.1.2 Leveranser). Modig och Åhlström (2016) menar att ineffektivitetskällorna; många 

flödesenheter och långa genomloppsider, är ett resultat av ett högt fokus på resurseffektivitet. 

Osäkerheten kring leveranstidpunkt kan liknas med den variaton Modig och Åhlström (2016) 

menar är orsaken till att en hög flödeseffektivitet är svårt att kombinera med en hög 

resurseffektivitet. Detta styrker även Yu et al. (2009) då de beskriver att variationen i 

byggprojekt påverkar produktionsflödet negativt. Vidare menar Modig och Åhlström (2016) 

att ineffektivitetskällorna som kan uppkomma vid en hög resurseffektivitet i sin tur genererar 

sekundära behov.  

 

Som tidigare nämnts, uppkom ett slöseri av karaktären defekter då stenplattor kunde behövas 

tvättas. Modig och Åhlström (2016) menar att detta behov kan klassas som ett sekundärt 

behov. Ineffektivitetskällan till detta sekundära behov anses vara den långa genomloppstiden. 

Dessa sekundära behov är, tillika slöserier, något som enbart kräver resurser utan att tillföra 

något värde till projektet och uppstår då tillfredsställandet av det primära behovet misslyckas.  

I fallet med stenarna var det primära behovet att de skulle läggas på plats. På grund av den 

långa lagringstiden kunde eventuella sekundära behov uppstå. Om stenarna istället levererats 

JIT hade det primära behovet tillfredsställts direkt och risken för uppkomsten av sekundära 

behov eliminerats.  

 

Värdeflödeskartläggning syftar till att förbättra verksamheters flöden och är enligt 

Rosenbaum, Toledo och Vicente (2014) ett hjälpmedel för att optimera användningen av 

resurser och minska antalet slöserier i byggprojekt. Genom att upprätta en gemensam bild 

över hur flödet ser ut i nuläget kan förbättringsmöjligheter identifieras och en vision om ett 

framtida förbättrat flöde skapas. Rosenbaum, Toledo och Vicente (2014) menar även att 

resultatet av en värdeflödeskartläggning kan få positiva konsekvenser gällande miljöpåverkan. 
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Det observerades tydliga skillnader kring struktur för hur arbetsområdet disponerades på 

projekten (se 5.2.1 Materialflöde). En förklaring till detta kan vara att det saknades rutiner och 

ansvar för dokumentation och disposition på arbetsplatsen. I en intervju framgick det att en 

arbetsledare kan ha ett outtalat ansvar kring disponering av arbetsplatsen men att det kan bli 

bortprioriterat på grund av ytterligare ansvarsområden (se 5.3.1.1 Planering och ansvar kring 

logistik). Skanska Hus beskriver att man upprättar specifika logistikplaner för att 

systematisera och kontrollera materialflöden och att en logistikansvarig utses som bär 

ansvaret för att disponera lagringsytor (se 5.1.2 Skanskas logistikplan och 5.1.2.3 

Materialhantering). 

 

Petersson et al. (2015) menar att JIT är ett arbetssätt som strävar efter att förbättra flödet 

genom att kombinera hög resurs- och flödeseffektivitet. Genom att rätt material levereras vid 

rätt plats och tidpunkt kan slöserier som lager och väntan enligt Petersson et al. (2015) 

minimeras.  

 

Under en intervju framgick det att strategin för att beställa material kännetecknas som ett 

tryckande system (se 5.3.1.2 Leveranser). Harrison, van Hoek och Skipwort (2014) menar att 

företag ofta har uppfattningen att ett tryckande system bidrar till snabbare 

kundtillfredsställelse men att det ofta är källan till en rad olika slöserier. 

 

I ett av projekten används mellanlagring som ett framgångsrikt sätt att hantera leveranser JIT. 

Projektet slipper då lagring på arbetsplatsen samt att rätt kvaniteter levereras i rätt tid (se 

5.3.1.2 Leveranser). Prajogo et al. (2012) förklarar att långsiktiga relationer med leverantörer 

är ett annat sätt att underlätta arbetet med att säkerställa JIT-leveranser. I en intervju framgick 

det att inköpspriset var en viktig faktor vid val av leverantör (se 5.3.1.2 Leveranser). Prajogo 

et al. (2012) menar även att företag bör vid strategiska och långsiktiga relationer ta hänsyn till 

fler aspekter, exempelvis; leveranstider, leveransflexibilitet och leveranskostnader.  

 

Det framgår i intervjuer att det hos yrkesarbetare finns skillnader i motivations- och 

kunskapsnivåer. Pheng och Hui (1999) menar att motivationsnivån hos yrkesarbetare är en 

barriär i att få JIT att fungera på en byggarbetsplats. Vidare förklarar Pheng och Hui (1999) 

att yrkesarbetare bör vara multifunktionella för att effektivisera arbetet med JIT. Enligt 
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logistikplanen för Skanska Hus arbetar man med JIT för samtliga leveranser (se 5.1.2.3 

Materialhantering).  

 

Enligt Yu et al. (2009) lider byggföretag i stor grad av variation i byggprojekt vilket påverkar 

uppkomsten av slöseri och produktionsflödet negativt. Petersson et al. (2015) menar att ett 

flöde utan variation underlättar arbetet med att kombinera en hög flödeseffektivitet med en 

hög resurseffektivitet.  

 

Under observationer och intervjuer framgick det att de främsta variationskällorna var väder 

och resursbortfall (se 5.2.1 Materialflöde och 5.3.1.3 Störningar i produktionen). Petersson et 

al. (2015) menar att planering kan bidra till ett förutsägbart flöde utan variation. Detta styrks i 

en intervju då dålig planering anses vara orsaken till uppkomsten av problem (se 5.3.1.3 

Störningar i produktionen).  

6.3 Projektstyrning 

Humphrey (2007) menar att dagliga möten är viktiga för att kunna genomföra en 

framgångsrik produktion. Detta styrker samtliga Respondenter då de menar att dagliga möten 

tillför mycket till projektet. Zhang och Chen (2016) förklarar att man under dagliga möten bör 

fokusera på de aktiviteter som skall genomföras under den närmsta tiden för att hitta lösningar 

på eventuella problem. Detta förklaras också under en intervju då en av Respondenterna 

uttryckte att dagliga möten resulterar i att problem kan lösas innan de uppstår (se 5.3.2.1 

Dagliga möten). Dagliga möten kan därför bidra till att hantera den eventuella framtida 

variationen som Petersson et al. (2015) förklarar är en orsak till att en hög flödeseffektivitet är 

svår att kombinera med en hög resurseffektivitet.  

 

Två av Respondenterna betonade att yrkesarbetarnas delaktighet, i form av diskussion, är 

viktigt men att det kan vara svårt att åstadkomma. Zhang och Chen (2016) menar att 

diskussioner under dagliga möten är en förutsättning till att ny kunskap kan växa fram genom 

att den kombineras med tidigare kunskap.  

 

Vid två av projekten observerades det en god struktur kring morgonmötet. Vid dessa projekt 

observerades även en god diskussion mellan mötesledare och mötesdeltagare. Vid ett av 

projekten saknades både diskussion och struktur vid morgonmötet (se 5.2.2 Projektstyrning). 
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Respondenten på samma projekt uttryckte trots detta att viktiga punkter kan glömmas bort om 

inte en tydlig mötesstruktur finns (se 5.3.2.1 Dagliga möten).  

 

Hansson et al. (2017) menar att visualisering leder till att mål och planer tydliggörs vilket kan 

öka delaktigheten hos medarbetarna. Sacks, Treckmann och Rozenfeld (2009) förklarar att 

visualisering även leder till snabbare förståelse hos medarbetarna vilket kan bidra till att 

företag ständigt förbättras. På projekten där god diskussion förekom på morgonmötet 

observerades det att visuella tavlor för planeringen användes. På det projekt där diskussionen 

upplevdes som sämre saknades användandet av visuell planeringstavla (se 5.2.2 

Projektstyrning). Från en intervju framgår det att visualisering bidrar till att en gemensam bild 

av projektet skapas och att yrkesarbetarnas förståelse kan säkerställas (se 5.3.2.2 

Visualisering).  

 

Det observerades att APD-planer och arbetsberedningar visualiserades genom fotografier i två 

av projekten. Dessa APD-planer och arbetsberedningar uppfattades som enkla att förstå samt 

att de var enkla att koppla till verkligheten (se 5.2.2 Projektstyrning). APD-planerna användes 

i projekten som ett hjälpmedel för att förbättra materialflödet. Från två av projekten framgick 

det att användandet av verkliga fotografier var fördelaktigt då APD-planerna kunde 

uppdateras i takt med att arbetsområdet förändrades genom projektets framdrift (se 5.3.2.2 

Visualisering).  

6.4 PDCA-cykeln 

Enligt Petersson et al. (2015) ger PDCA-cykeln en struktur för ett effektivt och kontinuerligt 

förbättringsarbete. Skanska menar att Normallägen ger en möjlighet till ständiga förbättringar 

trots att metoden enligt Petersson et al. (2015) saknar viktiga delar i hur ett förbättringsarbete 

bör bedrivas. Vidare menar Petersson et al. (2015) att planering utgör grunden för ett 

förbättringsarbete och vad som ska förekomma i utförandefasen. De menar även att oavsett 

resultat kan företaget i kontrollfasen dra viktiga lärdomar.  

 

Skanskas arbetssätt Normalläge kan liknas med den standardiseringsfas i PDCA-cykeln som 

enligt Petersson et al. (2015) syftar till att dokumentera det bästa sättet att utföra ett arbete på. 

Skanska förklarar att om ett nytt förbättrat arbetssätt påträffas ska Normalläget, likt 

standardiseringsfasen, uppdateras (5.1.3 Normallägen). Trots att Skanska förklarar att 
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Normallägen är ett verktyg för att skapa kunskapsåterföring framgår det under intervjuerna att 

återföringen av kunskap mellan projekt är undermålig (se 5.1.3 Normallägen och 5.3.2.3 

Förbättringsarbete). En av Respondenterna menar att det finns stora förbättringsmöjligheter 

gällande kunskapsåterföring då rutiner kring detta saknas. Två av Respondenterna styrker 

detta när de förklarar att en förbättrad kommunikation mellan projekt skulle innebära att 

problem kan lösas snabbare. Det framgår i intervjuer att projekt inte alltid använder sig av 

Normallägen och att arbetet med uppdateringen bör förbättras. En bristande 

kunskapsåterföring kan liknas med slöseriet outnyttjad kompetens.  

 

Bhasin (2015) förklarar att företag går miste om tid, idéer, lärdomar och 

förbättringsmöjligheter om inte kompetensutbyte sker mellan medarbetare och projekt. 

Genom att medarbetarnas engagemang och kommunikation stärks kan samtliga slöserier, i 

samtliga projekt, elimineras.  

 

Det framgår i en intervju att olika yrkesarbetare levererar olika resultat vid samma typ av 

utföranden (se 5.3.2.3 Förbättringsarbete). Rosenbaum, Toledo och Vicente (2015) menar att 

kvalitetsstandarden för en viss aktivitet måste vara väl definierad i en standard samt att den 

skall följas vid utförandet.  
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7. DISKUSSION 

Studiens syfte var att presentera förbättringsåtgärder som kan resultera i en ökad ekonomisk 

effektivitet. Studien var avgränsad till materialflöden och projektstyrning på tre av Skanskas 

väg och anläggningsprojekt i Göteborgsregionen. I studiens analys framgår att Skanskas 

arbete med materialflöden och projektstyrning i dagsläget har brister. Effekterna av 

materialflöden och projektstyrning, som redovisas i studien, kan enligt teorin generaliseras till 

andra projekt och företag inom samma bransch. Däremot kan de lösningsförslag som 

presenteras antas vara svårare att generaliseras då olika projekt och företag arbetar på olika 

sätt.  

 

Skanska Hus har en upprättad logistikplan som bland annat fungerar som en mall för hur 

projekt skall bedriva sitt logistiska arbete. Studien har identifierat brister kring materialflöden 

och struktur för projektstyrning som tyder på att en logistikplan skulle kunna innebära en 

förbättring även för väg- och anläggningsprojekt. Utformningen av materialflöden i väg- och 

anläggningsprojekt kan skilja sig från husentreprenader på grund varierande produktion. 

Skanska behöver därför anpassa den nuvarande logistikplanen för att göra den applicerbar i 

väg- och anläggningsprojekt. Den svaga leveransstyrningen är en grundorsak till den låga 

effektiviteten kring materialflödena då den bidrar till ett ökat fokus kring resurseffektivitet. 

Det ökade fokuset kring resurseffektivitet genererar i sin tur en rad olika slöserier i väg- och 

anläggningsprojekten. Enligt en tidigare studie av Josephson och Saukkoriipi (2005) kan 

slöserier inom byggprojekt bidra med att produktionskostnaden ökar med hela 5%. Skanska 

Hus använder metoderna JIT och mellanlagring för att hantera sina leveranser. Med hjälp av 

dessa metoder ökar flödeseffektiviteten och därmed projektets kundfokus. Det leder i sin tur 

till att leveransstyrningen och produktionen kan effektiviseras utifrån ett ekonomiskt och 

miljömässigt perspektiv.  

 

Procenttalen som använts vid beräkningar i denna studie är hämtade från en rapport som 

utfördes år 2005 på liknande byggprojekt. Denna empiri kan anses vara den största felkällan i 

studien och kan innebära att resultatet av beräkningarna är missvisande. En mer omfattande 

analys av arbetsplatsen tillsammans med en värdeflödeskartläggning skulle vara lämpligt att 

genomföra vid vidare studier då slöseriernas omfattning skulle bli mer trovärdiga.  
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I studien framgår det hur morgonmöten bidrar till en god projektstyrning. Trots kännedom 

kring morgonmötens potentiella påverkan på projekt varierar strukturen och kvaliteten för 

dessa markant. Genom att säkerställa att samtliga projekt har en tydlig struktur kring 

utformningen av morgonmötet och användandet av visuell styrning kan framtida variation 

motverkas. En produktion med låg variation ger större möjlighet till att kombinera hög 

flödeseffektivitet med hög resurseffektivitet vilket kan anses som fördelaktigt då slutkunden 

snabbt kan tillfredsställas genom att förbruka minsta möjliga resurser.  

 

Kunskapsåterföringen mellan väg- och anläggningsprojekt visade sig enligt studien vara 

bristfällig. En god kunskapsåterföring är också ett sätt att hantera eventuell variation i 

produktionen samtidigt som slöseriernas uppkomst kan minimeras. Skanskas arbetssätt 

Normallägen kan anses vara ett bra sätt att arbeta med kunskapsåterföring och förbättringar. 

Studien visar att Normallägen saknar viktiga moment som enligt Petersson et al. (2015) är 

nödvändiga vid utformningen av effektiva förbättringsarbeten. PDCA-cykeln är ett mer 

omfattande arbetssätt som skulle kunna effektivisera Skanskas sätt att bedriva 

förbättringsarbeten och kunskapsåterföring. Logistikplanen som Skanska Hus använder sig 

bidrar också till en ökad kunskapsåterföring då en struktur kring planeringsarbetet förmedlas 

mellan projekt.  

 

Syftet med en ökad kontroll kring materialflöde och projektstyrning är delvis att öka den 

ekonomiska lönsamheten samt att minska den miljömässiga påverkan. Viktigt att poängtera är 

även att minimalistisk arbetsetik eftersträvas med denna ökade kontroll. Detta betyder att 

teorierna angående studiens metoder och arbetssätt även syftar till att strukturera och 

underlätta för samtliga personer i projekten. En följd av den minimalistiska etiken är att 

normer inom företaget tydliggörs och personal kan känna sig mer självständiga vilket minskar 

uppkomsten av konflikter. 

 

För att metoderna som diskuterats i studien skall kunna resultera i goda resultat krävs en 

delaktighet och ett engagemang hos ledningen i projekten. Det krävs även att samtliga 

inblandade är beredda på att se problem från en ny synvinkel. Yrkesarbetare bör motiveras till 

att belysa samt lösa problem tillsammans med platsledningen och med hjälp av en uppdaterad 

logistikplan för väg- och anläggning kan denna kunskap förmedlas mellan olika projekt.   
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8. REKOMMENDATIONER 

Skanska är i behov av att erhålla en mer detaljerad förståelse kring hur väg- och 

anläggningsprojekts flöden är utformade för att kunna upprätta en anpassad logistikplan. 

Därför rekommenderas vidare studier i form av värdeflödeskartläggningar. Skanska kan 

genom en värdeflödeskartläggning erhålla den värdeskapande tid samt de cykeltider som 

existerar i respektive flöde. Denna förståelse kan i sin tur bidra till att resursanvändandet 

optimeras och kostnader reduceras samtidigt som miljöpåverkan minimeras. Om Skanska kan 

lyckas skapa en gemensam bild för hur flöden i projekt ser ut skulle ett fokus på enskilda 

slöserier hos medarbetarna motverkas medan en förenkling av flödet underlättas. 
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9. SLUTSATS 

Syftet var att presentera förbättringsåtgärder som kan resultera i en ökad ekonomisk 

effektivitet. Direkta observationer, intervjuer och litteraturgranskningar har genomförts i 

studien för att identifiera svagheter kring hur Skanska idag arbetar med materialflöden och 

projektstyrning i väg- och anläggningsprojekt. Ur detta syfte formades forskningsfrågan "På 

vilket sätt kan Skanska ur ett ekonomiskt perspektiv effektivisera materialflöden i väg- och 

anläggningsprojekt?". 

 

Det framgår i studien att Skanska Väg och Anläggning har mycket att lära av Skanska Hus 

när det kommer till arbetet med bygglogistik. Skanska Väg och Anläggning är i behov av att 

upprätta en egen logistikplan som är anpassad utifrån anläggningsprojekts materialflöden. 

Med hjälp av denna anpassade logistikplan kan ett ökat fokus på flödeseffektivitet i 

materialflödet eftersträvas samt att en struktur kring projektstyrning säkerställas.  

 

Användandet av Skanska Väg och Anläggnings arbetssätt, Normalläge, bör även stärkas och 

kompletteras med syftet att eftersträva PDCA-cykeln. Kompletterade Normallägen i 

kombination med en anpassad logistikplan skulle leda till att Skanskas arbete med ständiga 

förbättringar utvecklas samtidigt som kunskapsåterföringen i företaget säkerställs.  

 

En anpassad logistikplan kan generera ett ökat fokus på flödeseffektivitet samtidigt som en 

struktur kring projektstyrningen säkerställas. En anpassad logistikplan i förening med 

kompletterade Normallägen skulle resultera i att Skanskas väg- och anläggningsprojekt 

effektiviserar sina materialflöden. Ett effektivare materialflöde bidrar i sin tur till en ökad 

ekonomisk lönsamhet.  
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BILAGA 1 – Intervjuguide  

Materialflöden 
Inledande öppna frågor om materialflöden: 

1. Vilken roll har du i detta projekt?  
2. Har ni någon logistikansvarig eller logistikplan för projektet? 

Om nej: Tror du att det hade gynnat projektet om ni hade det? Motivera gärna ditt 
svar. 

3. Vem sköter inköpen? 
 
Mellanliggande frågor om materialflöden: 

1. Har ni krav på leveranstider och händer det att ni nekar leveranser? 
2. Gör ni någon inventering av era lager på arbetsplatsen? 

Följdfråga: Finns det någon rutin kring inventering av lager? 
  
Avslutande frågor om materialflöden: 

1. Hur arbetar du för att förbättra materialflödet för projektet? 
2. Finns det några yttre faktorer som kan komma att påverka materialflödet? 

  
Projektstyrning 
Inledande öppna frågor om projektstyrning: 

1. Vad tyckte du om dagens morgonmöte? 
2. Vilken påverkan tror du att morgonmöten har på projektet? 

  
Mellanliggande frågor om projektstyrning: 

1. Hur arbetar ni med standardiserade arbetssätt i detta projekt? 
2. Skiljer sig arbetskapaciteten mellan olika yrkesarbetare? 

Följdfråga: Varför tror du att det är så? Utveckla gärna ditt svar. 
  
Avslutande frågor om projektstyrning: 

1. Hur arbetar ni i detta projekt med uppföljning och förbättringsarbete? 
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