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Sammanfattning 
 

Svenska byggföretag har idag ett behov av att minska störningar som orsakar slöseri i byggprocessen. 

Enligt Boverket saknas ett helhetsperspektiv för att kunna omstrukturera och effektivisera 

produktionen. Vilket försvårar byggsektorns förmåga till att arbeta mer flödesorienterat och industriellt 

med fokus på värdeskapande aktiviteter istället för att prioritera resurseffektivitet.   

 

Genom en granskning av den icke-standardiserade yttertaksprocessen förväntas nyckelorsaker till 

ineffektivitet i processen kunna tydliggöras. En försening av processens avslutande milstolpe ”tätt tak” 

är kritisk då den avgör när den nästkommande aktiviteten kan påbörjas. Dröjsmål kan påverka hela 

projektets totala ledtid. 

 

Studien syftar till att tydliggöra yttertaksprocessen genom att beskriva och analysera den nuvarande 

processen och utifrån processkartläggning skapa en förståelse för vilka aktiviteter som ingår i det 

värdeskapande flödet. Målsättningen är att identifiera hinder som påverkar yttertaksprocessens 

flödeseffektivitet.  Arbetet har gjorts i samarbete med JM AB. Två stycken yttertaksprocesser 

lokaliserade i Stockholmsregionen har agerat fallstudier och utifrån dessa har produktionsstörningar 

observerats. 

 

Resultatet från observationerna ligger till grund för en kartläggningsmodell som kan användas inom 

industrialiserat byggande för att analysera vilka slöserier som uppkommer till följd av 

produktionsstörningar i yttertaksprocessen. Modellen baseras på generellt framtagna störningar 

presenterade av JM centralt med koppling till Leans erkända slöserier framtagna av Taichii Ohno. Analys 

av studiens resultat påvisar att de finns tre stycken kategorier där störningar förekommer i större 

utsträckning. Dessa summeras i störningar kopplade till projekteringsfasen, material och ledarskap.  

 

Slutsatser dragna från studien är att störningar knutna till takprocessen inte nödvändigtvis härstammar 

från takets geometri utan är tydligt förankrade i att korrekta förutsättningar är utförda då processen 

påbörjas. Utan fungerande stödprocesser skapas hinder i strävan mot  flödeseffektivitet. Flera 

rekommendationer för att bedriva förbättringsarbetet på JM har även tagits fram; 

 

 Definiera processen så att start och slut inte förblir en tolkningsfråga. 

 Tydliga prioriteringar för att skapa rätt förutsättning för flödeseffektivitet i processen. 

 Utveckla  nuvarande planeringsstöd. 

 Samarbeta med takstolsleverantör för att effektivisera leverans och se över kvalitetsarbete. 

 Granska stödjande processers ”input” i processen. 

 

 

Sökord: Processkartläggning, produktionsstörningar, tätt tak, yttertaksprocessen.  
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Abstract 
 

The current Swedish construction industry needs to decrease disruptions in the construction process 

that create waste.  According to the Swedish National Board of Housing, Building and Planning, there is 

a lack of an overall perspective in order to restructure and to make production more efficient.  This 

complicates the construction industry’s ability to work more industrialized and  flow oriented  with focus 

on the value creating activities instead of prioritizing resource efficiency.   

 

By  examination of the non-standardized roof process key factors are expected to be revealed in order 

to clarify inefficiencies in the process.  The “sealed roof” milestone of the roof process is critical because 

it determines when the following activities can begin. A delay of the “sealed roof” milestone can affect 

the projects total lead time.  

 

This study aims to clarify the roof process by describing and analyzing the current process  by process 

mapping in order to understand which activities create value in the process. The goal is to identify 

disruptions in the production that effect the flow efficiency of the roof process. The study has been 

performed through a collaboration with the Swedish construction company, JM AB. Two roof processes 

located in Stockholm have been observed. Through these observations a number of disruptions in the 

production process have been identified. 

 

The result from the observations is used to develop a process mapping model to analyze waste that 

occur due to disruptions in the roof process. The model is based on a compilation of disruptions 

collected and used by JM categorized by the recognized Lean wastes identified by Taiichi Ohno. By 

analyzing the study´s results three categories can be singled out where disruptions occur more often.  

These can be summarized in disruptions linked to the design process, material and leadership. 

 

From the study the conclusions can be drawn that disruptions in the roof process is not linked to the 

roofs geometrical shape in general but is clearly linked to supporting the roof process with the right 

preconditions. Without effective supporting processes disruption is created and counteracts the flow 

efficiency of the process. Recommendations to JM how to improve the roof process are:  

 

 Define a clear start and finish of the roof process. 

 Clarify priorities to create the right preconditions to get a flow efficient process. 

 Develop thecurrent planning to give better support. 

 Cooperate with suppliers for a more efficient delivery and higher quality. 

 Examine the “input” given to the roof process from supporting processes. 

 

 

 

Key words: disruptions, process mapping, roof process, sealed roof.  
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1. Inledning 
 

 

 

1.1 Bakgrund 
Industrialiserade flerbostadsbyggande är en trend som flera bostadsproducenter försökt  tillämpa i den 

egna produktionen. Trots intresset har begreppet industriellt bostadsbyggande varit svårt att entydigt 

definiera. En generell definition är att ”industriellt byggande är det byggande som är primärt organiserat 

för att upprepas” (Lidelöw et al., 2015) En utveckling av denna definition presenteras vidare av Lidelöw 

et al. (2015); 

 

”Industriellt husbyggande innebär en byggprocess med en genomtänkt organisation för effektiv 

styrning, beredning och kontroll av ingående aktiviteter, flöden, resurser och resultat med 

användning av högförädlade komponenter med syfte att skapa maximalt värde för kunderna.” 

 

Lessing (2006) sorterar det industrialiserade byggandet in i åtta skilda delområden som en organisation 

kan prioritera olika utifrån egna behov. Det industriella produktionssystemets effektivitet påverkas av 

verksamhetens prioriteringsarbete av de framtagna delområdena då de är nära sammankopplade. 

 

1. Planering och kontroll av hela processen 

2. Verksamhetens arbete med att utvecklade tekniska system 

3. Prefabriceringsgrad av byggdelar 

4. Viljan till att skapa långsiktiga relationer mellan olika ingående aktörer 

5. Logistik integrerat i byggprocessen 

6. Verksamhetens arbete utifrån identifierad kundfokus 

7. Användning av informations- och kommunikationsteknik 

8. En kontinuerlig systematisk mätning av processer och möjligheten till 

erfarenhetsåterföring 

 

Företags strävan efter att tillämpa produktionssystemet kräver en omorganisation av hela 

verksamheten där fokus måste ligga på förankringen bland personal för att kunna arbeta utifrån helhets 

perspektivet.  

 
Till följd av en historiskt svag bostadsproduktion i Sverige i slutet av 1990-talet och början av 2000- talet 

finns i dagsläget ett stort behov av att bygga fler bostäder. Byggföretagen måste effektivisera 

byggprocesser för att kunna möta det behovet. Då svenska företag idag inte kan konkurrera med låga 
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löner måste konkurrensen istället komma genom effektiva produktions- och ledningsprocesser 

(Josephson & Saukkoriipi, 2009).  

 

Byggsektorns nuvarande struktur underlättar sällan för ett flödesfokuserat angreppsätt och ser ofta en 

större fördel i att vara resurseffektivast och ”markera sitt revir” istället för att samarbeta kring 

effektivisering av gemensamma processer (Josephson & Saukkoriipi, 2009). Per-Erik Josephson och 

Lasse Saukkoriipi (2009) presenterade 31 rekommendationer för att öka andelen värdeskapande 

aktiviteter i byggprocessens flöde. Detta menar Josephson och Saukkoriipi (2009) skulle ske genom att 

företag minskade sina slöserier i såväl produktframtagningen som produktanvändningen. Josephson 

och Saukkoriipi (2009) redogjorde möjligheten till minskat slöseri genom att standardisera 

produktprocessen, utveckla organisationen och hur den bedriver ledarskap och tillämpar ett successivt 

förbättringsarbete. Josephson och Saukkoriipi (2009) delade upp sina rekommendationer i fem olika 

kategorier; standardisera produkten ur ett helhetsperspektiv; precisera och standardisera processen; 

utveckla organisationen och dess kompetens; disciplinera ledarskapet och att driva succesiva 

förbättringar. 

 

Det svenska byggföretaget JM AB har arbetat utifrån den Lean inspirerade projektfilosofin Strukturerad 

produktion sedan 2010. Arbetet med att standardisera sina arbetsprocesser ämnar skapa lika 

förutsättningar oberoende av tidigare individuell yrkeserfarenhet och även försäkring av hög kvalitet, 

god arbetsmiljö och en förkortning av produktionsledtider (Nordgren, 2016; Eklund, 2016). Företagets 

mål med tillämpningen av Strukturerad produktion är att sänka produktionskostnader, korta ner 

produktionsledtider och öka effektiviteten i processer (JM AB, 2015). 

1.2 Problemformulering 
Vidare saknas ett strukturerat arbete kring yttertaksprocessen. Färdigställandet av yttertaket för att nå 

milstolpen ”tätt tak” påverkas av byggbranschens saknade helhetsperspektiv. I produktionsfasen anses 

detta arbetsmoment vara kritiskt då den avgör när nästföljande aktiviteterna kan påbörjas.  

 

Yttertaksprocessen är i dagsläget ett relativt outforskat område med avseende på effektivisering och 

standardisering av processer. Eftersom det finns en avsaknad av helhetsperspektivet även inom 

yttertaksmomentet antags potentialen till förbättringsarbete vara stor. Genom att granska 

yttertaksprocessen förväntas nyckelorsaker till ineffektivitet i processen kunna identifieras och 

därigenom hela byggprocessen då det är en del av projektets kritiska linjen. 

 

Yttertaksarbeten är ett kritiskt arbetsmoment då en försening kan påverka projektets totala ledtid. 

Hinder i yttertaksprocessen och då försening med att nå tätt tak, påverkar hela byggnationens möjlighet 

till att nå tät byggnad och därmed förkorta ledtiden för uttorkning av stommen. Risken för regn innan 

tätt tak är etablerat skapar fuktproblematik och förhindrar efterföljande invändiga arbeten att påbörjas 

vilket skjuter på produktionstidplanen. 

 

För att produktionsledningen i förväg ska kunna arbeta fram en relevant tidplan med en hög förmåga 

till att hållas genom hela projekttiden behövs denna kritiska process, yttertak, undersökas. I dagsläget 

finns det en brist på tidigare forskning av problemområdet vilket gör det önskvärt att se över 

yttertaksprocessen för att i förlängningen kunna jobba mer effektivt med hela byggprocessen. 
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1.3 Syfte och målsättning 
Studien syftar till beskriva och analysera JMs nuvarande yttertaksprocessen genom en 

processkartläggning  för att förstå vilka aktiviteter som ingår. Sedan utifrån beskrivningen av processen 

analysera och diskutera störningar och  hinder som påverkar ledtiden negativt. 

 

En övergripande målsättning är också att utveckla en modell för kartläggning av hinder och störningar 

av yttertaksprocessens flödeseffektivitet.  

1.4 Forskningsfrågor 
Följande forskningsfrågor har tagits fram för att leda arbetet mot studiens uttryckta syfte och 

målsättning.  

 

 Forskningsfråga 1  
Hur kan yttertaksprocessen definieras? 

Syftet med forskningsfråga 1 är att försöka specificera en process som i dagsläget har lite utrymme 

i litteraturen. Problemområdet är även relativt outforskat i det praktiska sammanhanget. 

 

 Forskningsfråga 2  
Vilka är de värdeskapande aktiviteterna vid yttertaksarbetsprocessen?  

Syftet med frågan är att utifrån ett värdebaserat perspektiv granska arbetsmomentet yttertak. 

Sedan med hänsyn till de värdeskapande aktiviteter som identifieras kommer slutsatser kring 

förekommande slöseri kunna tas. 

 

 Forskningsfråga 3  
Vad hindrar aktiviteterna i yttertaksprocessen från att vara flödeseffektiva? 

Syftet med frågan är att identifiera hinder som förhindrar att uppnå flödeseffektivitet. 

 

 Forskningsfråga 4 
Hur ser en modell ut för kartläggning av slöseri i byggande?  

Syftet med forskningsfråga 4 är att föra en diskussion kring slöserier i dagens process och hur det 

går att förenkla kartläggningen den utifrån ett systematiskt arbetssätt. 

1.5 Studiens avgränsningar 
Studien är avgränsad genom att bara ta hänsyn till yttertaksprocessen vid nyproducerade 

flerbostadshus med prefabricerade takstolar. De fall och antalet fall, som kommer kunna studeras 

kommer att väljas utifrån den tidsbegränsning av 20 veckor som studien har att förhålla sig till. Studien 

tar inte i hänsyn logistiken till arbetsplatserna utan påbörjas då materialet är levererat och ställts på 

takbjälklaget. Studien syftar inte heller utveckla nya konstruktionslösningar.  

1.6 Författarens referensram 
Författarens utgångspunkt grundar sig i tidigare erfarenheter som samlats under dennes 

civilingenjörsutbildning inom Arkitektur med inriktning husbyggnad från Luleå tekniska universitet. Inom 

utbildningen har författaren samlat kunskap inom bland annat industriellt byggande och 
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byggproduktion. Utbildningen har kompletterats med en sju månader lång praktik samt en 

sommarpraktik på det studerade företaget. Båda praktikperioderna tillbringades inom produktionsfasen 

på sammanlagt tre olika projekt i Stockholmsregionen. 
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2. Metodbeskrivning 
 

 

 

2.1 Forskningsstrategi 
Undersökningar karaktäriseras vanligen av hur känt ett valt problemområde är för forskaren sedan 

tidigare. Explorativa undersökningar är av en mer utforskande natur och utnyttjas för att kunna 

undersöka ett problemområde för att få en helhetssyn som ofta ligger till grunden till vidare studier 

(Patel & Davidson, 2011). 

 

2.1.1 Kvalitativ forskningsstrategi 
Den kvalitativa forskningsstrategin är mer inriktad på verbala analyser. Datainsamling görs via kvalitativa 

intervjuer och tolkande analyser. En kvalitativ analys kan användas, till följd av den fylliga datamängden 

som uppkommer i kvalitativa studier, till att skapa en förståelse av ett specifikt fenomen och hur det 

studerade fenomenet förhåller sig till given kontext (Patel & Davidson, 2011).  

 

Den kvalitativa forskningsmetoden utgår ifrån deltagarnas perspektiv och presenterar analyser i text 

istället för siffror. Utifrån detta genereras en rik och fyllig datamängd framtagen ur en begränsad miljö.   

Detta gör att forskaren eftersträvar att skapa en nära relation med studiens deltagare för att själv kunna 

leva sig in upplevda situationen (Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2011). 

 

Forskningsstrategin kan upplevas som ostrukturerad då analyserna grundar sig i den empiriska studien. 

Detta kan komma att orsaka att det uppkommer behov av att anpassa studiens tillvägagångssätt under 

processens gång (Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2011). 

 
Val av forskningsstrategi 
Som mest lämplig för studien valdes den kvalitativa forskningsstrategin på grund av hur outforskat 

problemområdet är i nuläget. Detta ställde krav på en bred informationsinsamling som kretsade kring 

verbala kontakter och att forskaren försökte skapa en nära relation till studiens deltagare.  Studien har 

bedrivits som en explorativ undersökning där utforskaren har försökt förstå arbetsmomentet utifrån 

deltagarnas beskrivning och observationer. 

 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer används där ett antal intervjufrågor alternativ teman tas fram i förhand 

för att kompletteras med spontana frågor under intervjutillfället. Intervjurespondent har sen stor frihet 

i utformningen av sina svar. Den öppna formen som sådana intervjuer får kan jämföras med ett samtal 

(Patel & Davidson, 2011). 

 



 

 6 
 

Intervjuer används för att forskaren ska komma underfund med uppfattningar av ett fenomen. För att 

underlätta i semistrukturerade intervjuer så är det förmånligt att respondenterna känner förtroende att 

tala ohämmat. Därför är det en fördel att intervjuaren har tidigare kunskap inom det diskuterade 

området (Patel & Davidson, 2011). 

 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer, med olika strukturgrad, har använts för att ge författaren en 

övergripande bild av valt problemområde. Intervjuerna har hållits med produktions- och 

projekteringspersonal med erfarenhet av yttertaksprocessen. Intervjuerna gav ett öppet forum vilket 

har varit till fördel för att utforskaren.  

 
Platsobservationer 
För att forskaren ska kunna samla en stor mängd data används ostrukturerade observationer. 

Observatören använde inte, ett i förtid framtaget, observationsschema utan istället försöker notera så 

mycket av det som observeras som möjligt vid observationstillfället (Patel & Davidson, 2011). 

 
Även om inte ett observationsschema används måste ostrukturerade observationer förberedas. Beslut 

kring, vem eller vilka som ska observeras, vilken eller vilka situationer, hur dokumentation sker, ska 

bestämmas i förtid (Patel & Davidson, 2011). 

 

2.1.2 Forskningsansats   
Ett väsentligt problem inom majoriteten av vetenskapligt arbete är hur forskaren väljer att relatera 

mellan verkligheten, empirin, och det teoretiska läget. Därför har centrala begrepp tagits fram för att 

konkretisera tre stycken alternativ, forskaren kan använda sig av för att beskriva det valda 

tillvägagångssättet, de deduktiva, induktiva och abduktiva ansatserna, se figur 1 (Patel & Davidson, 

2011). 

 

Figur 1. Förhållandet mellan teori och verkligheten utifrån val av forskningsansats (omgjord, Patel & Davidson, 2011) 
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Den deduktiva ansatsen karaktäriseras av att utgå ifrån en teoretisk grund av redan etablerade teorier. 

Teorierna är motiverade av enstaka händelser (Patel & Davidson, 2011). 

 

Då forskaren istället utgår från ett induktivt angreppssätt förankras inte studien i förväg i befintlig teori. 

Istället grundas studien i empiri och utifrån den samlade informationen formulerar forskaren en teori 

(Patel & Davidson, 2011). Det induktiva angreppsättet används som ett sätt att generalisera slutsatser 

grundade i observationer av verkliga fall (Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2011). 

 
Det abduktiva angreppsättet kan beskrivas som en blandning mellan deduktiva och induktiva tendenser. 

Forskaren studerar enskilda fall och utifrån dennes fynd formuleras en hypotes, vilket kan jämföras med 

en induktiv ansats. Den framtagna hypotesen prövas sedan på nya fall, ett deduktivt angreppssätt, och 

teorin utvecklas vidare och kan generaliseras (Patel & Davidson, 2011). 

 

Risken med att använda abduktion är att forskaren kan vara färgad av tidigare upplevelser när denne 

formulerar den inledande hypotesen. I och med den tidigare kunskapen finns faran att hypotesen direkt 

verifieras i den deduktiva fasen utan att behöva vidare bearbetning (Patel & Davidson, 2011). 

 

Val av ansats 

I denna studie har författaren använt en abduktiv ansats. Studien inleddes med teoristudier innan det 

första observationstillfället. Sedan kompletterades den teoretiska referensramen med författarens 

fynd. Den nya teorin grundade sedan arbetet med den andra observationen. 

 

Fördelen med det abduktiva angreppssättet i denna studie har varit att ansatsen har gjort det möjligt 

för författaren att bedriva studien på ett övergripande och explorativt sätt. Författaren har kunnat 

anpassa tillvägagångssättet utifrån de förutsättningar och fynd som uppkommit. Under studiens gång 

har författaren då även kunnat göra vidare avgränsningar och då preciserat forskningsområdet. 

 
Tillvägagångssätt 
Studiens arbetsgång har varit en iterativ process där framtagning av relevant teori har skett 

kontinuerligt. Studien har bestått av arbetsplatsobservationer samt strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer med erfaren personal på studerade företaget. Den iterativa processen beskrivs enligt figur 2. 
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Figur 2: Schematisk figur som beskriver studiens tillvägagångssätt. 
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2.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har utförts med avseende på att skapa en god vetenskaplig grund i förberedelse till 

fallstudier och fördjupande intervjuer. Elektroniska databaserna Google Scholar och Scopus har använts 

för att söka efter vetenskaplig litteratur. Litteratur har även samlats genom sökningar på Kungliga 

Tekniska högskolans bibliotek samt Stockholms stadsbibliotek. Vidare har utredningsrapporter bland 

annat hämtats från Boverkets hemsida.  

 

De undersökta sökorden har tagit fram genom att använda nyckelord från studiens problemformulering. 

Från litteratur som hittades i samband med denna sökning har ytterligare relevanta sökord tagits fram 

då studiens syfte och mål specificerades.  

2.3 Studerat företag: JM AB 
Studien har gjorts i samarbete med JM AB med huvudkontor i Solna. JMs verksamheter är fokuserad på 

nyproduktion av bostäder belägna i nära anslutning till expansiva storstadsområden i Sverige, Norge och 

Finland. Företaget har som målsättning att bli ledande inom projektutveckling av kvalitativa bostäder. 

Företaget satsar på att fokusera verksamheten kring ett långsiktigt arbete med fokus på kvalitet och 

miljö (JM AB, 2016). 

 

Företagets projekt är ofta omfattande och komplexa. JM AB arbetar i flera olika led i byggprocessen, 

från mark- och fastighetsförvärv, planprocesser, projektering, projektledning, produktion, till försäljning 

och förvaltning av egna bostäder (JM AB, 2016). Sedan 2010 har företaget arbetat med strategin 

Strukturerad produktion. Ett strategiskt beslut som ämnar effektivisera företagets 

produktionsprocesser. Strukturerad produktion är en satsning mot att industrialisera byggandet genom 

att standardisera enskilda arbetsprocesser.  

 

På grund av strategiska beslut med Strukturerades produktion valdes företaget som lämpligt fallstudie. 

Storleken på företagets projekt och dess komplexitet bidrar till att synliggöra hinder som kan kopplas 

till den generella yttertaksprocessen. En annan väsentlig anledning till att JM valdes som studerat 

företag är på grund av att företaget har egna anställda hantverkare vilket innebär tillgång till 

yttertaksarbeten. 

Figur 3. Presentation av använda sökord. 
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2.4 Urval  
Fallstudier 
Studiens begränsade tidsram av 20 veckor samt hur de olika projektens yttertakprocesser har legat i 

tiden har baserat vilka fall som valts att observeras i studien. Fallstudierna har även tillhandahållits av 

JM som troliga representationer av ett någorlunda ”genomsnittligt JM tak” i förhållande till takens 

geometri och produktionsförutsättningar. Totalt har två stycken separata projekt ingått som fallstudier. 

Båda projekten tillhör JM:s region Stockholm stad. 

 

Fallstudie A är placerat i ett äldre område med inga andra pågående byggprojekt av nyproducerade 

bostäder. Projektet bestod av totalt tre stycken separata tak fördelade på tre huskroppar. Varje enskilt 

tak anslöts till två trapphus. 

 

Fallstudie B är beläget i ett område där JM har flera större byggprojekt igång samtidigt. Övriga 

byggarbetsplatser är i nära anslutning till det observerade projektet. Projektet hade totalt fyra stycken 

tak fördelade på en huskropp med två trapphus. Alla tak låg på olika nivåer och varierade i storlek, två 

mindre och två större tak. 

 

Se till tabell 1 för beskrivning av datainsamling. 

 
Tabell 1. Bedriven datainsamling till studien. 

 
Intervjuer 
De inledande intervjuerna, under studiens första två veckor hölls med en arbetschef inom produktion 

och personal inom produktionsutveckling på JMs kontor i Solna. Respondenterna valdes utifrån deras 

tidigare gedigna yrkeskunnande av produktionsprocessen. Dessa semistrukturerade intervjuer tog plats 

Datum 
Metod för 
informationsinsamling  

Vem/Vad Varför 

2016-02-22 

 
Intervju 

Arbetschef 

 
Introduktion till problemområdet ur det praktiska 
produktions perspektiv. 

2016-02-23 Intervju 
Produktionsutvecklings-

personal 

Introduktion till problemområdet, hur arbetet ska 
ske ur det teoretiska perspektivet och enligt JMs 
framtagna normer. 

2016-02-26 Intervju Verksamhetsutveckling 
Informationsinsamling av inkomna 
förbättringsförslag kopplade till yttertak. 

2016-03-07- 
2016-03-11 

Observation Fallstudie A 
Fokus på ”hur byggs ett tak”, vilka är de ingående 
aktiviteterna som måste beaktas. 

2016-03-07- 
2016-03-11 

Intervju 
 

Hantverkare A (2 st.) 
Kontinuerligt samtal under observationen om hur 
det praktiska arbetet kring yttertak går till och egna 
tidigare erfarenheter. 

2016-03-21 
Intervju 

 
Arbetsledare A 

Informationsinsamling kring hur planeringsarbete av 
aktuellt projektet samt egna reflektioner kring 
yttertaksprocessen. 

2016-03-22 Intervju Projekteringsledare 
Redogörelse för hur förarbetet ser ut. Varför ser 
”inputen” till yttertaksarbetet ut som den gör? 

2016-04-11- 
2016-04-29 

Observation Fallstudie B 
Mer riktad observation. Skillnader och likheter 
mellan fallstudierna och kartläggning av 
produktionsstörningar. 

2016-04-13- 
2016-04-29 

Intervju Hantverkare B (2 st.) 
Kontinuerlig diskussion kring upplevda hinder i 
arbetet och egna reflektioner. 

2016-05-10 Intervju Arbetsledare B 
Informationsinsamling kring planeringsarbetet av 
aktuellt projektet samt egna reflektioner kring 
yttertaksprocessen. 
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på respektives kontor och frågorna kretsade kring mer generella frågeställningar utifrån takprocessen. 

Intervjuerna varade i en halv respektive heltimme. Minnesanteckningar fördes samt en sammanfattning 

av intervjuerna formulerades i nära anslutning till avslutat intervjutillfälle. Mer generell information 

beaktande bland annat logistikarbetet har även hämtats genom informella möten på huvudkontoret 

under tiden författaren bedrivit studien. 

 

Valet av övriga intervjurespondenter grundades i respondenternas anknytning till de berörda 

fallstudierna. Respondenterna inkluderar fyra stycken hantverkare (två på varje projekt), två stycken 

arbetsledare av utvändig stomkomplettering (en från varje fallstudie) och en projekteringsledare (från 

fallstudie A).  

 

Förutsättningarna för de fördjupande intervjuerna skilde sig åt beroende på intervjurespondenternas 

enskilda arbetsplatser, om de arbetade på huvudkontoret eller om de var stationerade på projektens 

arbetsplatser.  

 

Intervjuerna med hantverkarna på fallstudie A skedde under tiden för observationen och fick då en mer 

diskussionslikande karaktär. Vid dessa tillfällen kunde författaren även direkt ställa uppföljningsfrågor 

samt ställa frågor kring egna reflektioner av observerad takprocess.  

 

Intervjuerna med arbetsledare A och B hade två olika karaktärer. Första delen skede via diskussioner 

som hölls i samband med observationen. Andra delen hölls på arbetsledarnas respektive kontor ungefär 

en vecka efter avslutad observation. Till denna semistrukturerade intervju hade fördjupande 

intervjufrågor tagits fram med anknytning till tidigare observation, se bilaga 1. 

 

Den semistrukturerade intervjun med projekteringsledaren, från det första projektet intervjuades i ett 

konferensrum på huvudkontoret under en timmes tid. Minnesanteckningar och inspelning gjordes. 

Syftet med denna intervju var att författaren skulle få klarhet i framtagningen av handlingar, ritningar 

och dylikt som utgör delar av takprocessens input. 

 

Vid de intervjuer som hölls på arbetsplatserna under observationerna dokumenterades det mest 

relevanta i sammanfattningar och arbetsplatsanteckningar efter avslutad intervju.  

 
Platsobservationer 
Författaren förberedde observationerna genom att granska ritningar, i den mån det fanns, granskades 

även takplaner i förväg. Även montageanvisningar och arbetsberedning, framtagna av JM centralt, 

studerades i förtid. Inför både fallstudierna gjorde författaren arbetsplatsbesök innan observationer 

skulle inledas. Detta var för att i lugn och ro kunna presentera sig för arbetsplatsledningen och beskriva 

syftet med observationerna. 

 

Syftet med observationerna vid fallstudie A var för att författaren skulle kunna observera och ta del av 

takprocessen då tidigare kunskap om detta arbetsmoment varit begränsat. Observationen skede under 

en veckas tid vilket gav författaren möjlighet till att spendera majoriteten av sin tid med hantverkarna 

på taket. 
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Fallstudie B var indelad i två olika trapphus med totalt fyra enskilda tak. Planeringen av yttertaksarbetet 

påverkades direkt av fasadställningens tidplan och att de fyra taken var alla belägna på olika våningsplan. 

Detta medförde att arbete skedde på flera tak som tillhörde separata våningsplan samtidigt. 

Observationen av denna fallstudie inleddes samma dag som aktuella hantverkare anlände till 

byggarbetsplatsen för första gången och fortsatte till femton dagar hade passerat. Tidpunkten av 

femton dagar valdes utifrån JMs bestämmelse att yttertaksprocessen ska ta maximalt tolv dagar med 

start dagen efter monterad hisstopp.  

2.5 Studiens kvalitet 
Den kvalitet som en kvalitativ studie har, är grundat i hela forskningsprocessen och inte endast i 

datainsamlingen. Forskarens tolkningar ska presenteras på ett sådant sätt att de som tar del av studien 

ska själva kunna skapa en egen uppfattning av det presenterade materialet. Den kvalitativa studiens 

karakteriseras av en hög variation vilket medför att det inte finns någon entydig tillvägagångsätt för att 

uppnå god kvalitet (Patel & Davidson, 2011). 

 
Reliabilitet 
En kvalitativ studies reliabilitet ses utifrån det enskilda undersökta fallet. Reliabiliteten av en studie 

grundar i hur stor grad det är möjligt att replikera den. Detta ställer krav på forskaren att beskriva 

forskningsprocessen så noggrant som möjligt. I den kvalitativa forskningsstudien ökar reliabiliteten 

genom att skriva detaljerade beskrivningar av tillvägagångssättet. Patel och Davidson (2011) menar att 

genom den variation som uppkommer i explorativa kvalitativa undersökningar blir studiens reliabilitet 

en sekundär parameter till dess validitet då begreppens innebörd blir nästintill likartade. 

 
Validitet 
Validitet är hur pass väl en studie behandlar rätt företeelser. Validiteten förstärks med hjälp av ett väl 

underbyggt och relevant teoretiskt underlag, rätt metoder vid informationsinsamlingen och hur pass 

noggranna de aktuella mätningarna är. Alternativa begrepp som är synonyma med validitet är 

autenticitet eller förståelse. I relation till en studies datainsamling ses validitet i hur väl forskaren sätter 

sig in i den ofta unika situationen som råder (Patel & Davidson, 2011). 

 

Triangulering är en metod som kan användas för att skapa validitet i forskarens datainsamling. Detta 

kan göras genom att använda sig av olika metoder i studiens informationsinsamling. Exempelvis genom 

att kombinera egna observationer, intervjuer, dagböcker och annan dokumentation kan en fyllig och 

omfattande analys utföras. Genom att blanda metoder kan forskaren se om den samlade informationen 

överensstämmer (Patel & Davidson, 2011). 

 

Säkerställning av studiens kvalitet 
I den aktuella studien har författaren valt att använda en triangulering. Intervjuer, observationer, 

dagböcker och tidigare framtagna dokument har använts för att skapa en så övergripande helhetsbild 

av problemområdet som möjligt. Inför observationstillfällena granskades framtagna dokument så som 

ritningsunderlag och arbetsbeskrivningar. Sedan vid observationstillfällena använde författaren teorin 

som grund för att sortera den observerade informationen. 

 

Vid de olika fallstudierna förde författaren dagbok över egna observationer. Dagbok fördes även för att 

anteckna den väsentliga informationen som uppkom i samband med förda diskussioner med 
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hantverkarna som ofta skedde under det praktiska arbetets gång. Dagböckerna stärker författarens 

tillförlitlighet kring den insamlade informationen och att den inte har ändrats genom tolkning efter den 

avslutade observationen. 

 

Den information som samlades i intervjuform validerade författaren genom att introducera liknande 

teman i det merpraktiska sammanhanget för att se om informationen överensstämde. Författaren 

gjorde på liknande sätt även mellan de olika yrkesgrupperna för att kunna få en så pass samstämmig 

helhetsbild av den undersökta processen som möjligt. 

 

Författaren har även fått stöd i sitt analyserande arbete av två handledare. Den ena från Luleå tekniska 

universitet och den andra från det studerade företaget. Båda dessa handledare har god erfarenhet av 

att bedriva studier inom effektivisering av processer. Utöver denna kunskap arbetar handledaren på JM 

dagligen med att effektivisera företagets tidplaner och andra generella stöddokument. Samarbete med 

handledarna har stärkt studiens validitet genom att hjälpa till med relevanta frågeställningar och ett 

oberoende diskussionsforum utanför de studerade fallstudierna.  
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3. Teoretisk referensram 
 

 

 

3.1 Vad är effektivitet? 
Begreppet effektivitet används som en beskrivning på ”ett mått på förhållandet mellan vad man får ut 

av en process och vad man satsar för att nå resultat” (Sörqvist, 2013). Enligt den internationella 

standardiseringsorganisationen, ISO 9000:2015 beskrivs effektivitet som ”förhållande mellan uppnått 

resultat och använda resurser”. Både dessa tolkningar är förhållandevis breda, vilket kräver att eftersökt 

effektivitet måste definieras ytterligare för att verksamheten ska kunna använda mått av detta slag. 

 

Det är vanligt förekommande att effektivitet delas in i undergrupper, inre- och yttre effektivitet. Dessa 

skiljer sig åt genom att inre effektivitet fokuserar på hur välfungerande verksamheten är på att följa 

uppsatta rutiner och föreskrifter medan yttre effektivitet koncentrerar sig på hur bra verksamheten är 

på att tillgodose ett uttryck kundbehov (Sörqvist, 2013). 

 

3.1.1 Resurseffektivitet 
En resurs kan vara mänsklig, maskinell eller materiell. De används för att kunna tillverka en produkt och 

även tillhandahålla en vara eller tjänst. Resurseffektivitet är ett mått på hur väl en produkt används inom 

en specificerad tidsperiod (Modig & Åhlström, 2011). Även på hur väl väsentliga resurser stödjer flödet 

(Sörqvist, 2013). Måttet begränsas inte till enskilda människor eller maskiners prestationer, utan kan 

även omfatta en kombination av flera resurser (Modig & Åhlström, 2011). 

 

3.1.2 Flödeseffektivitet  
En flödesenhet syftar till en enhet, kan vara en fysisk produkt eller en tjänst, som passerar en process 

vars syfte är att förädlas för att tillgodose ett behov. Förädling sker genom tillverkning då en produkt 

tillförs ett värde genom att omvandla olika material till en fysisk vara (Modig & Åhlström, 2011). Måttet, 

flödeseffektivitet, preciserar i vilken utsträckning flödesenheten tillförs värde, där fokus ligger på 

värdeskapandet utifrån enhetens eget behov (Sörqvist, 2013). 

Figur 4. Relation mellan olika typer av  effektivitet. 
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3.2 Ett processbaserat angreppssätt  
Det finns ingen entydig definition av process då den kan förändras beroende på det individuella 

sammanhanget. Därför har författaren valt att använda en av de mest fundamentala definitionerna; 

”Processer genereras av flera sammanlänkande aktiviteter med syftet att föra något framåt i en 

förbättringsprocess för att alstra värde för interna eller externa kunder” (Bergman & Klefsjö, 2007; 

Modig & Åhlström, 2011). 

 
Verksamheten arbetar utifrån processer vars syfte är att skapa kundvärde. Varje process har en 

uppdragsgivare och en uppdragstagare. Processarbetet underlättas genom att definiera den, vilket kan 

exempelvis göras genom karaktärisering av innehåll (Bergman & Klefsjö, 2007).  

 

Processer komponeras av byggstenar bestående i människor, material och information. Dessa tre 

komponenter återses i alla olika typer av processer. Variation grundas i vilken komponent som 

dominerar vid respektive process (Modig & Åhlström, 2011). 

 
Processer till skillnad från projekt arbetas fram för att användas flera gånger, kontinuerligt under en 

obegränsad tid. Projekt är enskilda fall med en definierad start och slutpunkt. Detta innebär att 

projekten slutar att existera då slutpunkten har passerat (Lessing, 2006). 

 

Eftersom processers tidsspann är obegränsad och används om igen kan fördelar dras från mätningar, 

förbättringsarbete och informationsinsamling. En nytta som begränsas vid projekt, där enskilda fall 

behandlas med unika förutsättningar som är icke-återkommande (Lessing, 2006). 

 

 

Delprocesser 

Processer indelas vanligtvis i tre olika typer normalt kallade huvudprocess, stödprocesser och 

ledningsprocesser. Tillsammans samverkar de för att bedriva verksamheten framåt (Bergman & Klefsjö, 

2007). 

 

Huvudprocessen genererar en produkt eller tjänst. Delprocessen representerar verksamhetens 

utgångsläge och det är här värde för kunden alstras. Stödprocesser är nödvändiga för att 

huvudprocessen ska kunna fortgå effektivt. De är inte lika kritiska för verksamheten men är viktiga 

stödfaktorer. Ledningsprocesser drivs ofta av en uttalad processägare vars uppgift är att koordinera 

Figur 5. Beskrivning av relationerna mellan delprocesserna; huvudprocess, stödprocesser och 
ledningsprocess. 
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processerna så att det bedrivs i enighet med verksamhetens strategiska beslutsfattande riktning. 

Ledningsprocesser ansvarar för tillhandahållande av resurser och viktiga strukturer och även en 

bevakning av verksamhetens utveckling (Lessing, 2006). 

 

3.2.1 Processorientering  
Arbete med processorientering grundar sig i antagandet om att alla verksamheter innehåller en viss 

grad variationer som måste kontrolleras. Genom processorientering omdirigeras verksamhetens fokus 

mot det värde som den skapar, verksamhetens processer, istället för att endast fokusera på resultatet, 

verksamhetens produkt (Hellström & Eriksson, 2008). 

  

Begreppet i sig och hur processorientering ska bedrivas inom verksamheten skiljer sig ofta och är 

beroende på sammanhanget (Sörqvist, 2013).  Men det kan sammanfattas som ett effektivt koncept i 

verksamhetens förbättringsarbete med att skapa kundvärde. Det förekommer att processorientering 

beskrivs både som en verktygslåda och en samling metoder för att integrera hela verksamheten i 

processarbetet (Hellström & Eriksson, 2008).  

 

En rad positiva effekter av processorienteringar, och ett ökat processarbete, kan summeras kring en 

ökad helhetsbild och förståelse hos medarbetare; kundfokus underlättas; verksamhetens 

förbättringsarbete grundas och ökar även förändringsstabiliteten. Verksamhetens arbete med 

processer ger även en större möjlighet till att jämföra sin egen verksamhet med andra, så kallad 

”benchmarking”. En förutsättning för att processarbetet ska kunna lämpas är ett starkt ledarskap vilket 

då även kräver att verksamheten måste arbeta med utveckling ett sådant (Sörqvist, 2013). 

 

Identifierade nackdelar med processorienteringen är att det är ofta så att utövarna i de olika 

delprocesserna inte har mandat som krävs för att kunna implementera förändringar som krävs för en 

utveckling. Detta tenderar att medföra att arbetssättet inte blir offensivt i de fall en utförandeplan är 

framtagen kring hur strategisk förbättring ska tillämpas (Sörqvist, 2013). 

 

3.2.2 Processkartläggning 
Processkartläggning är en grundläggande del av en verksamhets processarbete. En klar definiering av 

processen som ska ingå i kartläggningen är vital. Processkartläggningen kan göras ur flera olika 

perspektiv beroende på vad som beskrivits i definieringen och vad som eftersöks av verksamheten. 

Beskrivningen kan vara med ambitionen att beskriva systematiskt hur man tror att processen löper och 

sedan göra en jämförelse med en kartläggning av nuläget. Det kan även finnas ett behov hos företaget 

att ta fram en vision om vad processen ska generera i framtiden (Sörqvist, 2013). 

 

Det finns flera olika metoder som kan användas vid en processkartläggning. Val av metod kan beskrivas 

utifrån vad som är kartläggningens fokusområde. Ett flödesschema kan användas för att med stor 

detaljrikedom beskriva en process. Värdeflödesanalys är vanligtvis använt när intresset för processen 

ligger i ett förbättringsarbete och fokus ligger i att särskilja värdeskapande och icke-värdeskapande tid 

(Sörqvist, 2013). 

 
Flödesscheman används vid sammanställning av flöden och åskådliggör aktiviteter och arbetsmoment.  

Att arbeta utifrån ett flödesschema är det med fördel att utövaren har en god förståelse för det 

studerade flödet. För att skapa den förutsättningen kan sammanställaren själv arbeta i flödet. Ett 



 

 18 
 

liknande resultat kan fås genom att utföra en välplanerad intervjustudie och på så sätt samla relevant 

data (Sörqvist, 2013). 

 

Värdeflödesanalys är ett kartläggningsverktyg som kan användas för att upptäcka slöseri, ineffektivitet 

och icke-värdeskapande aktiviteter som förekommer inom en definierad process (Tyagi, Choudhary, Cai, 

& Yang, 2015). Analysverktyget tar hänsyn till alla typer av aktiviteter oberoende om de är 

värdeskapande eller ej. Genom att göra detta så ger värdeflödesanalysen ett bredare fokus och ger en 

överblick över hela produktionsprocessen istället för att endast fokusera på enskilda processer eller 

produkter. Analysen syfte är att identifiera och bearbeta värdefödets effektivitet istället för att arbeta 

utifrån verkningsgraden hos processens enskilda skeenden och enheter (Petersson et al., 2009). 

 

3.2.3 Processers påverkan på flödeseffektivitet 
Det är inom processer som flödeseffektivitet genereras (Modig & Åhlström, 2011). Kopplingar mellan 

de olika aktiviteterna som ingår i processen måste tydligt definieras för att uppnå effektivitet i flödet. 

De ska kunna anpassas då gällande förutsättningar förändras (Petersson et al., 2009). 

 

När verksamhetens fokus läggs på processer istället för på enskilda produkter förflyttas utgångspunkten 

till den producerande aktivitetskedjan. Förändringen i fokus tydliggör medarbetarnas individuella 

prestationer bidragande till slutresultatet och ökar på så sätt även möjligheten till att ta fram 

gemensamma mål (Bergman & Klefsjö, 2007). 

3.3 Standardisering av arbetsprocessen 
En avvikelse är allt som skiljer sig från det normala förloppet(Petersson et al., 2009). I de fall den 

upptäckta skillnaden orsakar behov till åtgärden skapas rent slöseri i flödet då oförutsedda aktiviteter 

kräver egna resurser (Josephson & Saukkoriipi, 2009). För att detta ska kunna ske kräver det att ett 

normalläge med endast förutsägbara processer har fastställts (Petersson et al., 2009). 

 

Standardisering av processer betyder inte att hitta det bästa vetenskapliga sättet att utföra en uppgift 

utan kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete (Liker, 2004). På så sätt försäkras det att den framtagna 

standarden är det nuvarande bästa överenskomna sättet att verkställa ett arbetsmoment (Petersson et 

al., 2009). 

 

Utan att i förväg standardisera processen kan inte förbättringsarbetet påbörjas. I de fallen det inte finns 

en redan standardiserad process blir förändringar i flödet till ökad variation som endast används ibland 

och skapar instabilitet (Liker, 2004). 

 

Metodstandarder säkrar att framtagna metoder fullföljas på ett enhetligt sätt (Boverket, 2016). En 

standard medför att alla individer får samma grundförutsättningar inför arbetsmoment. En fördel är då 

även att flödet kan utjämnas mellan medarbetare (Petersson et al., 2009).  

 

En kritisk uppgift verksamheten måste ta i beaktning vid framtagningen av nya standarder är att hitta 

en bra balans mellan att både tillhandahålla tydliga instruktioner till hur ett arbete ska utföras och 

samtidigt skapa möjlighet för medarbetare att vara kreativa och utmana satta normer. Arbetet bör 

grundas i att utvecklingsarbetet av standarder utformas av utövarna. Detta medför att standarder inte 

blir en samling regler framtagna från övre instanser på tvingade på användarna (Liker, 2004).  
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3.4 Lean Production som verksamhetsstrategi 
Lean Production är en flödeseffektiviserande verksamhetsstrategi, med ursprung i Toyota Production 

Systems (TPS), som arbetar mot dynamiska mål. Flödeseffektivitetsutveckling ligger i fokus och målet är 

att arbeta med en kontinuerlig förbättringsprocess (Modig & Åhlström, 2011). Strategin grundar sig i ett 

aktivt engagemang från medarbetare för förbättringsarbetet (Sörqvist, 2013). Lean innefattar en 

kombination av företagets kultur, uttalade värdering, grundläggande principer, metoder, ledarskap och 

medarbetarskap. Begreppets omfattning ger upphov till att strategin inte har en entydig tolkning vilket 

orsakar att det inte finns ett enhetligt sätt att använda Lean. Strategin måste modifieras utifrån 

organisationens egna förutsättningar (Sörqvist, 2013). 

 

3.4.1 Vikten att identifiera och förstå sin kund 
Lean har en djup förankring i en verksamhets förståelse av sin kund istället för att fokus läggs på den 

egna interna produktionen. Hur väl företagets processer och produkter når framgång påverkas av hur 

väl verksamheten är införstådd i sina kunders behov (Sörqvist, 2013). 

 

I de fall flera externa kunder specificeras kan det vara fördelaktigt att dela upp dessa i primära och 

sekundära kunder. Primära kunder kan bestå av köpare alternativt användare, vanligtvis en slutkund 

medan sekundära kunders behov kan nedprioriteras då dessa kunders behov inte är organisationens 

högsta prioritet (Sörqvist, 2013). 

 

3.4.2 Att skapa värde i flödet 
Värde framställs genom produktion av en specifik produkt men kan i sin tur endast definieras av den 

slutgiltiga kunden. Att specificera värde med hänsyn till kundens perspektiv är ett första avgörande 

steget inom Lean. Om värdet inte definieras korrekt så innebär det istället att ett slöseri skapas då 

kundens förväntningar inte nås (Womack & Jones, 2003). Värdeflödet knyter samman det ingående 

processerna och därför påverkar helheten i stor utsträckning. Genom att skapa ett avvikelsedrivande 

flöde synliggörs avvikelser vilket sedan används för att kunna eliminera slöseri (Petersson et al., 2009). 

 
Genom att identifiera sitt värdeflöde kan en rad värdeskapande aktiviteter anpassas som bidrar till att 

skapa en i förväg definierade produkt (Womack & Jones, 2003). Värdeflödet tar hänsyn till både 

materialflödet och informationsutbytets väg genom processen. Identifikationen sker genom att 

undersöka vilka ingående aktiviteter ger kunden värde, detta påvisar vad kunden är beredd att betala 

för (Petersson et al., 2009).  

 

De aktiviteter som anses värdeskapande kan i grova drag beskrivas som aktiviteter som på något sätt 

tillför värde till produkten genom en förändring. Det är inte ovanligt att det som anses vara 

värdeskapande tid är en betydligt mindre andel av arbetsinsatsen än som identifierats som slöseri 

(Petersson et al., 2009). 

 

Efter att värdeflödet har kunnat preciseras och slöseri har eliminerats ska de kvarvarande 

värdeskapande aktiviteterna granskas för att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt flöde (Womack 

& Jones, 2003). Detta arbetas fram genom utjämning av flödet. Att aktivt arbeta med det 

planeringsmässiga arbetet och då skapa en jämn beläggning av flödet ger möjligheter till att minska 



 

 20 
 

stresstopparna och optimera resursutnyttjandet. I förlängningen effektiviseras taktningen av aktiviteter, 

jämnar ut och håller kvaliteten och resursutnyttjandet på en hög nivå (Petersson et al., 2009). 

 

Vilket görs genom att fokusera på produktens behov istället för hur verksamheten är organiserad eller 

vilken utrustning som finns tillgänglig. Det är väsentligt att se till hela värdeflödet och inte begränsas till 

endast det som rymmer inom den egna organisationen. Viktigt att ta hänsyn till vid värdeskapande 

processer är vad som sker hos exempelvis leverantör direkt knutna till arbetsprocessen. Detta kräver en 

viss transparens mellan de olika aktörerna för att uppnå ett kontinuerligt flöde (Womack & Jones, 2003). 

 

3.4.3 Förutsättningar skapar värdeflöde 
Transformation-Flow-Value (T-F-V) theory alternativt Transformation-Flöde-Värde metoden framtagen 

av Koskela (1999) är ett sätt att underlätta förståelsen för flödesorientering i byggprocessen. Metoden 

har tagit inspiration från tillverkningsindustrins flödesfokus.  Metoden grundar sig i förståelsen av tre 

olika så kallade resursflöden; transformation; flöde och värde. Den transformativa utgångsläget 

beskriver hur en kombination av produktionsfaktorer resulterar i en färdig produkt samtidigt som 

flödesperspektivet identifierar fyra olika stadier; process; kontroll; transport och väntan. 

Koskela (1999) menar att en sammanslagning av dessa två perspektiv skapar värde i produktionsflödet. 

I det transformativa perspektivet definieras produkten och hur den ska produceras mest effektivt. 

Eliminering av slöseri görs genom den flödefokuserade helhetssynen.  

 

Värdeflödet skapas av en kombination av flera olika flöden som framkallas av minst sju stycken 

resursflöden vilka även kan kallas förutsättningar, se figur 6. Dessa förutsättningar måste kontrolleras 

och planeras för att värde ska kunna framställas (Koskela, 1999). Svårigheten med de identifierade 

förutsättningarna är att flera påverkas av en hög grad variabilitet vilket ger en förhöjd risk i processen.  

Arbetsmoment och resursflöden är nära sammankopplade och det är väsentligt att verksamheten har 

förståelse för den nära relationen.  

3.5 Slöseri 
3.5.1 Sju plus en, former av slöseri 

Muda, japanska ekvivalenten till slöseri, skapas av aktiviteter och händelser i flödet som inte tillgodoser 

ett kundbehov. Varje aktivitet består av två skilda delar, antingen sker förädling eller skapas slöseri. 

Detta förutsätter att framgång förknippas med hur väl införstådda organisationen är i sitt eget flöde, 

mer specifikt vad det är i processen som tillför kundvärde (Petersson et al., 2009). 

Figur 6: Identifierade förutsättningar (Koskela, 1999). 
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Aktiviteter som för processen framåt genom att förädla flödesenheten mot flödets strävan efter att 

tillgodose det identifierade kundvärdet, har fått benämningen värdeskapande aktiviteter. Den övriga 

icke-värdeskapande tiden, då förädling inte sker, har i sin tur delats in i två kategorier; antingen är tiden, 

helt icke-värdeskapande, ett slöseri, eller så är tiden nödvändig men icke-värdeskapande (Petersson et 

al., 2009). 

 

Nödvändig men icke-värdeskapande aktiviteter är sådana som inte tillför direkt kundvärde men måste 

ske för att skapa den värdeskapande tiden. Ett exempel på nödvändig men icke-värdeskapande 

aktiviteter är förflyttningen till platsen där sen värdeskapande aktiviteten sker eller framplockningen av 

nödvändiga verktyg och andra liknande fenomen (Petersson et al., 2009). 

 
Utifrån kartläggning av den egna verksamheten identifierade Taiichi Ohno (Liker, 2004) sju stycken 

sorters slöseri. Ytterligare ett slöseri har tagits fram som ett komplement till de sju ursprungliga. 

 
1. Överproduktion 

Ibland rankad som den värsta typen av slöseri, till följd av att överproduktion har en förmåga till 

att generera andra typer av slöseri. Överproduktion sker när verksamheten producerar utöver 

det identifierade kundbehovet.  Detta innebär att överproduktion sker när produktionen 

tillverkar snabbare eller tidigare än nästkommande aktivitet har uttryckt ett behov eller att 

tillverkningens volym inte är samstämmig med kundbehovet. 

 
2. Väntan 

Att vänta innebär att den värdeskapande tiden inte utnyttjas till fullo.  

 
3. Transport 

Majoriteter av transporter inger ingen förädling av flödesenheten. Endast sluttransporten till 

kund kan i viss mån upplevas som värdeskapande. Denna realisation leder till att de interna 

transporterna inom verksamheten endast är slöseri och ger ingen ökning av den värdeskapande 

tiden. Transporter kan ofta ses som en biprodukt av att något i verksamheten måste förändras.  

 
4. Överarbete 

När en verksamhet överarbetar ägnar den sig åt arbeten som kunden inte är beredd att betala 

för. Detta kan även inkludera då kundens förväntningar överträffas, att den kvaliteten på 

produkter som kunden eftersöker är högre än kundförväntan skapar onödiga arbetsmoment. 

Hit hör även besiktningar, dubbel dokumentation och andra kontroller av arbete. Dessa 

tillkommer då aktiviteter tidigare i flödet inte är pålitliga och därmed skapas ett slöseri. 

 
5. Lager 

Lager och buffert skapas till följd av att stödjande processer inte levererar så som planerat och 

med det förlängs processens ledtid. Lager kan även ske genom andra faktorer men det som 

förenar alla typer av lager och buffrar är att de binder verksamhetens kapital. Minskning av 

rörligt kapitel påverkar efterföljande aktiviteter i flödet och skapar en risk i de fall kunden till 

exempel ångrar sig. 
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6. Rörelser 
All rörelse som inte är kopplad till en värdeskapande aktivitet är slöseri. Hit ingår även att leta 

efter nödvändiga verktyg eller material. Det slöseriet är nära sammankopplade med en 

verksamhets arbete med arbetsmiljöfrågor. 

 
7. Produktion av defekta produkter 

När en verksamhet producerar defekta produkter krävs det ytterligare arbeten med att 

tillrättaställa defekten. Tillverkning av defekta produkter kan kopplas till ofullständiga 

orderuppgifter. 

 

8. Outnyttjad kompetens 
Outnyttjad kompetens är ett slöseri som har tagits fram som ett komplement till de sju tidigare. 

Ibland kallas slöseriet även för ”outnyttjad kreativitet”. Då verksamheter inte  

till fullo utnyttjar den interna kompetensen skapas ett slöseri av mänsklig kunskap och  

På så sätt riskerar att förbi se framtida förbättringsmöjligheter. 

 

De presenterade sju plus en slöserier är grundade inom tillverkningsindustrin. Även om detta är fallet 

känns slöserityperna igen inom flera andra industrier. Inom Lean finns det även andra sätt att 

kategorisera och underlätta för verksamheten att kunna identifiera sina slöserier (Petersson et al., 

2009). 

 

3.5.2 Identifikation av slöseri i byggbranschen 
Utifrån en bred kartläggning av byggbranschen kunde Josephson och Saukkoriipi (2005) presentera att 

mellan 30-35% av byggproduktionskostnaden utgjordes av slöseri. Slöserierna är till stor delar dolt för 

berörda parter. Därför är det av vikt att byggföretag arbetar med att synliggöra slöseri för att underlätta 

åtgärdsarbetet. Gränsdragningen mellan ett slöseri och ett värdeskapande arbete är varken exakt eller 

entydig. 

 

Josephson och Saukkoriipi (2005) väljer att lyfta fram fyra stycken kategorier av slöseri utifrån sina 

efterforskning. För var och en av kategorierna har de även bedömt hur stor del av den totala 

produktionskostnaden utgörs av slöseriet. 

 

- Fel och kontroller (mer än 10 % av produktionskostnaden) 

- Resursanvändning (mer än 10 % av produktionskostnaden) 

- Hälsa och säkerhet (ca 12 % av produktionskostnaden) 

- System och struktur (ca 5 % av produktionskostnaden) 

 

Det är lätt att urskilja felaktigheter som slöseri men dessa fel skapar ett behov av olika kontroller och 

besiktningar. Dessa moment skulle inte vara nödvändiga om arbetsmomentens delprocesser var helt 

pålitliga vilket gör att även dessa typer av kontrollerande aktiviteter medför förekomsten av slöseri.  

 

Slöseri till följd av outnyttjade resurser visade kartläggningen berodde till stor del på väntan för både 

människor och maskiner samt en stor del materialspill. Genom praktisk granskning undersöktes 

byggarbetarnas arbetade tid och delades in i tre olika delar; direkt värdeskapande tid, förberedelser 

alternativt indirekt arbete som tillhör nödvändigt men icke-värdeskapande och rent slöseri. 



 

 23 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Till den direkt värdeskapande tiden tillhör de delar av själva uppgiften som skapar direkt värde till 

kunden. Undersökningen visade att detta skede 17,5% av den arbetade tiden, det nödvändiga men icke-

värdeskapande framför allt i form av olika förberedelser inför arbete utgjorde 45,4 % av den totala 

arbetstiden. Hit hör även förberedelser inom en meter från platsen där det värdeskapande arbetet 

skedde. Fördelningarna inom de olika kategorierna illustreras i figur 7. 

 

Utvecklingen inom byggbranschen påverkas av traditioner och med detta har attityder kring planering 

och prioriteringar kommit att bli accepterade. För att underlätta arbetet introducerar författarna 

Josephson och Saukkoriipi (2009), 31 rekommendationer för att minska slöseri och öka kundvärde. 

Dessa kategoriseras sedan i fem stycken grupper utifrån berörda utvecklingsområden; 

 

 

- Standardisera produkten ur ett helhetsperspektiv  

- Precisera och standardisera processen 

- Utveckla organisationen och dess kompetens 

- Disciplinera ledarskapet 

- Driv succesiva förbättringar 

 

I nuläget är produkter och processer inom byggbranschen i viss mån standardiserade. Det krävs en 

fokuserad satsning för att minska risker och frustration hos medarbetarna. Det är även vanligt att 

Värdeskapande tid Nödvändig icke-värdeskapande tid Slöseri

Väntan Förflyttning mellan arbetsställenIndirekta arbeten Materialhantering Arbetsplanering

Figur 7. Fördelning av byggarbetarens arbetstid  . 

Figur 8. Fördelning av nödvändigt icke-värdeskapande tiden och slöseri. 
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projektmålen inte upplevs som tillräckligt preciserade vilket skapar förändringar i sent skede och 

genererar kostsamma omarbeten och omplanering av arbetet. 

 

På samma sätt så ska inte organisationens samlade kompetens underskattas. Kompetens samlas genom 

erfarenhet, studier och även träning. Ledarskapet måste användas för långsiktig strategi och skapa 

stabilitet i organisationen. Ett succesivt förbättringsarbete förutsätts för att en verksamhet ska kunna 

effektivisera sina processer, skapa god lönsamhet och minimera slöseri (Josephson & Saukkoriipi, 2009). 
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4. Resultatbeskrivning 
 

 

 

4.1 Strukturerad produktion 
Sedan 2010 har JM arbetat med framtagning och implementering av projektfilosofin Strukturerad 

produktion. Detta är företagets egen tillämpning inspirerad av Lean filosofin. Strukturerad produktion 

har medfört det mest omfattande förändringsarbetet som företaget någonsin har gjort (JM AB, 2016). 

Avsikten är att standardisera arbetsmoment för säkra kvalitet, en god arbetsmiljö och förkorta ledtider 

i produktionsprocessen (Nordgren, 2016). 

 

Detta arbete ska i grunden göras genom att eliminera all slöseri ur arbetsprocesserna som inte tillför 

något kundvärde (JM AB, 2016). Målsättningen är att på längre sikt sänka produktionskostnader, korta 

ner produktionstiden och öka effektiviteten (JM AB, 2015). 

 

Arbetet med Strukturerad produktion har för närvarande genererat ett femtio-tal 

monteringsanvisningar och andra arbetsbeskrivningar. Där av endast en montageanvisning beskriver 

hela yttertaksmontaget.  Projektet har för närvarande kommit in i en ny fas som även behandlar 

möjligheterna till att skapa standarder med logistikarbetet i anslutning till arbetsmomenten (JM AB, 

2016). 

 

Genom att arbeta på detta sätt skapas lika förutsättningar för alla medarbetare oberoende av tidigare 

individuell yrkeskunnande (Eklund, 2016). Detta skapar även ett sätt att arbeta med en ständig 

utveckling av arbetsprocesserna genom att förbättringsförslag fångas upp och förankras centralt inom 

företaget. 

4.2 Nulägesbeskrivning av yttertaksprocessen  
Idag ska yttertaksmomentet på JM, enligt framtagen mall, ta maximalt ta 12 dagar per trapphus efter 

montering av hisstopp. Yttertaksprocessen på JM är för närvarande endast beskriven ur ett förenklat 

perspektiv och ej standardiserat. Det finns ingen undersökning som verifierar hur väl den angivna tiden 

på 12 dagar följs i praktiken. Inge statistik har lagrats centralt för att kunna utföra en jämförelsestudie 

kring tidsåtgången för det enskilda arbetsmomentet i enstaka projekt (Nordgren, 2016).  

Figur 10: Schematisk beskrivning av Strukturerad Produktion 

Figur 9. Schematisk illustration av input till arbetsmoment inom Strukturerad produktion. 
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Takens geometri är till stor del projektspecifika men kan summeras i taktyperna; pulpet-; sadel- och 

valmattak. En fjärde typ används även vid olika höghuskonstruktioner (Projekteringsledare, 2016). 

Variationen innefattar bland annat takets storlek, takets lutning, olika typer av genomföringar, hisstopp 

ovan eller under tak och installationsmängd.  

 

Det övergripande ansvaret för yttertaksarbetet har arbetsledaren för utvändig stomkomplettering. 

Denne överser även arbetet med fasaden, plåtarbeten och uppbyggnaden av fasadställning. JM har 

egna hantverkare anställda inom företaget som arbetar med störst del av konstruktionsarbetet som 

sedan kompletteras med ett tätskikt från en underentreprenör. 

 

Företaget har, sedan tidigare, tagit fram flera olika stöddokument och checklistor som ska underlätta 

planeringen av olika arbetsmomenten. Bland dessa finns en framtagen tidplanestruktur i syfte att 

underlätta planering inför produktionsfasen. Denna generella tidplanestruktur sammanställer de olika 

aktiviteter som ingår i produktionsprocessen samt anger vilket mått tidsindelningen ska ha. 

  

I tidplanestrukturen definieras även att tätt tak ska vara en avstämningsbar milstolpe i processen. För 

att den fysiska produktionsprocessen ska kunna passera en milstolpe krävs det att alla de aktiviteter 

som kommer tidigare i tidplanen måste ha avslutats innan arbetsledningen fortsätter med de 

senarelagda aktiviteterna.  

 

Ytterligare dokumentation som i nuläget ger stöd för yttertaksprocessen är en arbetsbeskrivning som 

är en övergripande planering av arbetsmomentet. I denna beskrivning ingår även hur 

arbetsberedningen inför påbörjandet av ett arbetsmoment ska ske samt en monteringsanvisning. 

 

Monteringsanvisningar är en praktisk beskrivning av olika arbetsmoment, dessa har JM centralt tagit 

fram inom Strukturerad produktion. Produktionsutvecklingspersonal beskriver arbetet med bland annat 

monteringsanvisningar skapar, samma förutsättningar oberoende av individuell yrkeserfarenhet inom 

produktion. Anvisningen sammanställer de krav på hur arbetsmoment ska utföras.  

 

Idag så finns det en framtagen monteringsanvisning som beskriver hur produktionspersonalen ska 

uppföra ett yttertak. Den omfattar monteringen av takstolar med kompletterande måttangivelser samt 

hur startläget inför påbörjandet av det nya arbetsmomentet ska se ut.  

 

Parallellt med denna studie arbetar JM med att ta fram en logistikanvisning med fokus på takarbetet. 

Framtagning av logistikanvisningar är, som tidigare nämnt, JMs nästa steg i sitt arbete med Strukturerad 

produktion. Gränsen mellan logistik och montage beskrivs av logistikutvecklare, är då materialet når 

bjälklaget. I vissa fall då det inte finns en logistikkoordinator i arbetsledningen sammanfaller ansvaret 

för logistiken på arbetsplatsen till montagets arbetsledare. I de fall material till yttertaket kommer och 

inte kan ställas direkt på takbjälklaget ska arbetsledningen i förväg ha planerat en lagringsplats. 

Logistikutvecklare menar att strävan är att det inte ska ske någon lagring alls på arbetsplatsen. Takstolar 

och annat takmaterial ska kunna lyftas direkt till takbjälklaget vid leverans (Logistikutvecklare, 2016) 
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4.2.1 Definitionen av ”tätt tak” 
I JMs organisation finns det i nuläget flera olika definitioner på när ”tätt tak” är nåd. Diskussion har 

förts med flera ur JMs produktions organisation. I dagsläget är den utbredda tolkningen inom 

produktionspersonal att taket har nått milstolpen då ”taket är pappat och klart av våra gubbar”. 

Samtidigt nämner produktionsledningen att ”tätt tak” ha nåtts ”efter hängrännorna har fästs på 

takfoten”. I stöddokumentationen har milstolpen definierats som ”när huset är så tätt att inget vatten 

tillförs utifrån”. 

 

I denna studie har författaren valt att definiera tätt tak till då hängrännorna är fästa på plats då detta 

innebär att hängrännorna fungerar som vattenavledare från stommen. Detta ger även processen ett 

tydligt avslut. 

 

4.2.2 Produktionsrelaterade störningar 
JM har tagit fram en sammanställning av de mest förekommande störningar i sin egen produktion. 

Konkretiseringen har diskuterats fram av insamlade erfarenheter från produktionspersonal. Dessa 

framtagna störningar är generellt framtagna och endast knutna den generella produktionsfasen och 

inte till ett specifikt arbetsmoment. 

 

De identifierade störningarna har blivit fördelade i nio stycken kategorier med ett antal framtagna 

undergrupper. Fördelningen av kategorierna ger en indikation på vilka områden som anses väsentliga 

av produktionspersonal för att skapa goda förutsättningar för en väl utförd arbetsprocess (se tabell 2).  

 

Tabell 2. JMs sammanställning av störningar i produktion 
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4.3 Fallstudie A  
Fallstudie A bestod av sex trapphus fördelade på tre stycken huskroppar på fem till sex våningar vardera. 

Varje huskropp hade ett enskilt tak. Takens geometriska utformning innehöll flera vinklar och ränndalar 

till följd av huskropparnas utformning. Fallstudien hade relativt flacka tak med en lutning på ungefär 4 

grader. Detta resulterade i hisstoppar som fortsatte över tak.  

 
Observationen gjordes på det tredje och sista taket (figur 10). Detta innebar att hantverkare och 

arbetsledning hade erfarenhet av de aktuella taken och hade effektiviserat arbetsprocessen. Då 

observationen inleddes hade takstolar, alla råspontluckor och underlagspappen levererats till 

arbetsplatsen. Takstolarna lagrades på takbjälklaget medan råspontluckorna och underlagspappen och 

virke kunde lagras på en större terrass tillhörande våningen nedanför. På det aktuella takbjälklaget 

tillsammans med alla takstolar hade det även ställts en takcontainer som används för att förvara verktyg 

och ritningsunderlag. På bjälklaget stod även en geringssåg med stativ samt isoleringsmaterial och 

uppbockade gipsskivor (figur 11). 

 

 

Figur 11. Takgeometri fallstudie A. Illustrationen visar taket omringat av den nedanförliggande terrassen. 

Figur 12. Illustration av materiallager på takbjälklaget. 
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Takstolarna levererades indelade i buntar utifrån längd för att lättast och säkrast transport. Buntarna 

förseglades med buntband av stål. Littrering har i förväg skett på takstolarna av takstolsfabriken. 

Takplanen, som visar på hur takstolarna ska monteras, tillhandahålls av den externa takstolsfabriken. 

De relativt små och låga takstolarna krävde ingen kran vid förflyttning på takbjälklaget. 

 

Vid starten av observationsveckan hade arbetsledningen sedan tidigare fått besked att avståndet mellan 

brandgaslucka och hisstopparna var för litet på samtliga föregående tak. Arbetsledningen hade även 

uppmärksammat att gipsskivan som fäst på det förhöjda vägglivet inte klarade den föreskrivna 

brandklassen. De två felaktigheterna resulterade i att det förekom kompletterande arbete, där det 

förseglande tätskiktet var tvunget att tas bort, på båda de övriga taken i samband med observationen. 

På grund av en väntan på besked ifrån projekteringsledare påverkades ordningsföljden på utförda 

aktiviteter något på det observerade taket. 

 

Då projektet hade en hisstopp över tak påbörjades yttertaksarbetet, av två erfarna hantverkare, med 

att snickra ett separat regelverk runt hissen för att den skulle få rätt brandklass och även isoleras. 

Reglarna kapades på plats med en geringssåg som stod på takbjälklaget av ena hantverkaren samtidigt 

som den andra mätte konstruktionen. Efter regelverket var konstruerat kompletterades konstruktionen 

med isoleringsskivor som sedan förseglades med gipsskivor. Arbetet med att konstruera hisstoppen 

pågick i ungefär två dagar med två man. 

 

Efter slutförandet av den inledande delen av hisstoppen diskuterades vilken strategi hantverkarna skulle 

använda sig av vid uppbyggandet av taket. Takbjälklagets begränsade yta, geometri och de verktyg och 

material som förvarades där gav en direkt påverkan på vilken ordning arbetet mest effektivt kunde löpa. 

Valet föll på att dela upp yttertaket i fem olika delar, som författaren i studien har valt att kalla 

”regioner”. Regionerna och ordningen de konstruerades i illustreras i figur 12. 

 

Figur 13. Uppdelning av takarbetets regioner i fallstudie A. Siffrorna påvisar ordningen taket konstruerades efter 
färdigställd hisstopp (HT). 
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Inom varje region sker tre stycken aktiviteter som i studien är kallade, takstol och infästning, 

råspontluckor och underlagspapp. Följande sker inom respektive aktivitet; 

 

Takstol och infästning: Förberedelserna för takstolar sker genom att förborra och sedan 

fästa vinkelbeslagen, som stödjer takstolarnas stödben, i takbjälklaget. Respektive takstol 

ställs på plats enligt framtagen takplan. Stödbenen fästs i vinkelbeslagen och takstolen 

fästs i taksprånget. 

 

Råspontsluckor: Råspontsluckor är råspont som hakar i varandra och används vid 

taktäckning. Luckorna fästs med spik på takstolarna. Kapning med såg sker vid ändring i 

vinkel och vid skarvar. 

 

Underlagspapp: Underlagspapp rullas ut för att täcka råspontluckorna och spikas fast. 

Pappen skapar ett första tätskikt som kan stå emot väta till dess att takbeklädnaden är 

på plats 

 

Fler anledningar till att hantverkarna och arbetsledningen tagit beslutet till att dela upp på detta sätt är 

för att det inte finns något väderskydd. För att förhindra att mer fukt tränger sig in i stomkonstruktionen 

så planeras det in att endast antalet takstolar som även hinner ”spontas” och täckas med underlagspapp 

monteras under dagen. Underlagspappen agerar i detta läge som ett provisoriskt väderskydd. Detta 

medför att hantverkarna måste kunna planera sitt eget arbete och känna till sin egen kapacitet. 

 

Efter de tre första regionerna färdigställdes, förflyttades takcontainern och sågen med kran från 

takbjälklaget till att istället stå ovanpå en tidigare färdigställd del av yttertaket (nr. 1 i figur 12), som 

redan hade blivit kompletterad med råspontluckor och underlagspapp. 

4.4 Fallstudie B 
Fallstudie B bestod av fyra stycken separata tak av varierande storlek, uppdelade på flera olika plan och 

med olika taklutningar (se figur 13). Projektet bestod av en huskropp innehållande två stycken trapphus. 

Observationen inleddes samtidigt som de aktuella hantverkarna kom till arbetsplatsen för första gången. 

Vid tillfället pågick fortfarande stomresning vilket medförde att ett stomlag redan fanns på plats.  

I samband med starten så hade inte alla aktuella handlingarna tagits fram av arbetsledningen.  

Figur 14. Nivåskillnader och storleksskillnader mellan de enskilda taken i fallstudie B. 
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Arbetsledningen hade inte kunskap i vilka handlingar som behövdes och efter en beskrivning av erfarna 

hantverkare behövde takstolsleverantören kontaktas för att de skulle skicka den saknade takplanen. 

Resultatet blev en försening på ungefär två dagar efter utsatt tid från tidplanen. Starten för 

yttertaksprocessen hade behövt frångå den satta tidpunkten om att processen startar dagen efter 

monterad hisstopp. Detta gjordes till följd av att det lägsta taket (nr. 1, figur 13) inte hade en. Hisstoppen 

förekom inte förrän det första större taket (nr. 3, figur 13) 

 

Arbetet inleddes av två stycken hantverkare med att arbeta på det lägsta taket (nr.1, figur 13). I detta 

skede upptäcktes det att handlingarna var motstridiga och inte överensstämde. Utsättningen hade tagit 

hänsyn till K-ritningar som var motstridiga med takstolsfabriken underlag. Handlingarna redovisade olika 

antal stödben på takstolarna vilket medförde att utsättningen var felaktig. Det upptäcktes även att 

takstolarna var för låga och den föreskrivna mängden isolering inte fick plats. Under observationen tog 

även material slut vilket medförde ytterligare en väntan. På grund av en ovanliggande balkong ställdes 

skyddsstämp på takets bjälklag. Yttertaket fick konstrueras runt detta och arbete flyttade över till nästa 

tak (nr. 2, figur 13) efter fem dagar. Eftersom tätning kring stämpen inte var gjord flyttades arbetet över 

utan att taket var tätt. 

 

I projektet hade det avtalats om att inte beställa något prefabricerat förhöjt väggliv vilket medförde att 

de även behövde utsättas tid för att konstruktionen av dessa skulle kunna göras. Detta gjordes av två 

hantverkare och det tog 2,5 vecka. Då takskyddet i form av uppbyggd fasadställning inte var färdigställd 

till tak 3, när sillådorna skulle monteras behövde två hantverkare använda fallskyddsutrustning i form 

av sele för att de skulle få vistas på den höga höjden. På grund av en relativt kort lina på endast tre 

meter, krävdes det en stor mängd infästningar tätt placerade för att arbetet skulle kunna fortlöpa. 

 

Strax innan arbetet med det två höga taken (nr. 3 och nr. 4, figur 13) inleddes visade det sig att det var 

oklarheter mellan arbetsledningen och hantverkare om vem som bar ansvaret för olika delar av 

utsättningen. Samtidigt som diskussionen fortfarande fördes valde arbetsledning att ställa upp alla 

takstolarna på ett ofullständigt utsatt takbjälklag.  

 

Vid tillfället så var mätningsteknikern inte tillgänglig däremot hade denne hunnit ta fram takhöjderna 

för att ansvarig arbetsledare istället skulle kunna utföra utsättningen vid dennes frånvaro. Eftersom 

takstolarna hade ställts på bjälklaget och de tog upp en ungefärlig fjärdedel av takbjälklagets yta och då 

även en takcontainer var utplacerad kunde endast ungefär hälften av taket utsättas med de 

kompletterande höjdvärdena.  

 

Då arbetet med placeringen av takstolarna skulle påbörjas visade det sig att arbetsledaren hade utsatt 

felaktigt. Detta upptäcktes när två hantverkare började ställa takstolar vilket skapade ett behov av att 

borra om och flytta en stor mängd redan fästa vinkelhakar. De flyttades några få centimeter för att 

överensstämma med takstolarnas mått. 

 

Den begränsade ytan på takbjälklaget försvårade förflyttningen av takstolarna ju fler som monterades 

på plats. Här spelade även takstolarnas höjd in då den försvårade förflyttningen för hand. Eftersom alla 

takstolar levererades samtidigt och inte i någon specifik ordning med hänsyn till var det placerades på 

taket ägnades mycket tid till att flytta runt och leta bland takstolarna för att hitta rätt. 
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När tillräckligt många takstolar hade monterats kunde resterande av takets ofullständiga utsättning 

kompletteras. Oturligt nog skedde detta i samband med en väderomställning som gjorde att 

markeringarna inte kunde fästa på grund av vätta och mätningsteknikerna var tvungen att göra sina 

markeringar för hand utan laserinstrumentet. Mätningsteknikern var även tvungen, på grund av dom 

motstridiga handlingarna, manuellt mäta detaljerna på dom fysiska takstolarna för att få en korrekt 

utsättning.  

 

Efter samtliga takstolar tillhörande taket (nr. 3, figur 13) hade hamnat på rätt plats valde observatören 

att avsluta studien då femton dagar hade passerat sedan start av yttertaksarbetena. Alla takstolar 

monterades på takbjälklaget innan hantverkarna började fästa råsponten. 

4.5 Projektering av yttertaket 
Flera gånger under observationen av fallstudie A uppkom frågor kring tillkomsten av takets geometri. 

Då produktionspersonalen ute på arbetsplatsen inte kunde svara på funderingarna kontaktades 

fallstudie A:s projekteringsledare.  

 

Projekteringsledaren fick bland annat frågor kring vilka förutsättningar projekteringsskedet måste 

arbeta utifrån vid utformning av ett projekt och då med fokus på takens utformning. Diskussion leddes 

även kring hur arbetet med framtagning av bygghandlingar går till med koppling till efterföljande 

produktionsprocess.  

 

Projekteringsledaren berättar att tidiga beslut påverkar dennes arbete med framtagningen av takets 

geometri med bland annat hänsyn till takets lutning och geometri 

 

Projekteringsledaren beskriver att denne måste förhålla sig till detaljerade framtagna detaljplaner där 

bland annat nockhöjder och fasadhöjder redan är specificerade. Denne beskriver att detta är en av 

förutsättningarna som påverkar taklutningen. JM som företag vill få en så hög utnyttjandegrad som 

möjligt vilket i praktiken innebär att projekteringsskedet arbetar med att få in så många bostadsplan det 

går under den fasta nockhöjden. Då betyder det att taken har blivit flackare de senaste 10 åren. 

Takutformningen påverkas även av rådande trender. 

 

Projekteringsledaren går vidare med att beskriva det som JM idag kan påverka vid utformningen är 

framförallt takfoten. Det vill säga hur taket möter fasaden. Det är även detta som nuvarande 

standardiseringar på företaget beskriver. Projekteringsledaren trycker även på att denne tror på att 

projekteringen idag lägger mycket av sin fokus på lägenheters planlösning och på fasadens utformning 

för att detta är det som anses ha mest kundvärde och att taken istället granskas lite för lite och borde 

arbetas med mer noggrant.  
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5. Analys  
 

 

 

5.1 Identifierade förutsättningar till yttertaksprocessen 
För att den identifierade huvudprocessen ska kunna löpa flödeseffektivt så måste följande urskilda 

förutsättningar vara förbereda. De identifierade förutsättningarna kan delas in i stöd- och 

ledningsprocesser som server huvudprocessen för att den ska kunna skapa ett värdeskapande flöde. 

Vilket medför att i de fall en förutsättning inte är färdigställda påverkas processens flödeseffektivitet 

negativt. Flera av förutsättningarna som identifierats i studien har även diskuterats av Koskela (1999) i 

och med T-F-V metoden. 

 

Stödprocesser till huvudprocessen: 

Framtagning av korrekta handlingar  

Förutsättningen att det finns korrekta, uppdaterade och icke-motsägelsefulla handlingar då 

yttertaksarbetet ska börja är vitalt. Det är en kombination av konstruktörens, arkitektens och 

takstolsfabrikens underlag som presenterar hur yttertaket ska konstrueras.  

 

Färdigställt takskydd 

Ofta arbetar arbetsplatserna med att använda den uppbyggda fasadställningen som takskydd 

(Arbetschef, 2016). Detta medför att arbetsledningen bör ta hänsyn till och planerat in en 

godkänd besiktning av ställningen innan arbete på takbjälklaget påbörjas. I de fall det inte går 

att använda fasadställningen som takskydd krävs en annan form av fallskydd för att arbeten ska 

kunna utföras. 

 

Den intervjuade arbetschefen beskriver även problematiseringen kring kvalitén kring 

fasadställning överlag. Ofta är det ”dålig kvalitet” vilket medför krav på ”kontinuerlig 

granskning”. Det blir en komplikation när fasadställningen inte får beträddas av annan än 

auktoriserad personal förrän en genomförd godkänd besiktning.  

 

Fullständig utförd utsättning  

Märkning på bjälklaget av höjder görs av mätningstekniker för att kunna utjämna ojämnheter i 

bjälklaget. Även märkning för takstolar position görs. Detta utförs för att hantverkare ska kunna 

använda markeringarna vid montering av takstolarna och infästningar. 

 

Leverans av rätt material  

För att yttertaksprocessen ska kunna nå en hög flödeseffektivitet bör även väsentlig material 

finnas på plats innan processens start. Takstolar, råspontluckor, underlagspapp, verktyg och 

fästmaterial ska tillhandahållas i rätt mängd och kvalitet 
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Ledningsprocess till huvudprocessen: 

Nödvändig planeringsnivå 

En tydlig planering krävs för att kunna effektivisera flödet och öka andel värdeskapande tid. 

Planering av produktionstidplanen bör brytas ner för att öka möjligheter till god planering. Vid 

den tidpunkt som yttertaksprocessen sker på en arbetsplats är även den dyraste tiden under 

produktionsprocessen då det är flest arbetsprocesser som sker samtidigt. Detta gör det extra 

viktigt att inga förseningar sker. 

 

Kompetent personal 

För att få fram nödvändig planeringsnivå måste rätt kompetens finnas bland processens 

personal. Denna förutsättning bör öka i prioritet beroende på processens standardiseringsgrad.  

5.2 Definiering av yttertaksprocessen 
Utifrån de observationer som gjordes vid fallstudie A har det identifierat ett antal aktiviteter som 

värdeskapande i målet att uppfylla de identifierade kundbehovet av ”tätt tak”. Yttertaksprocessens kund 

är den nästkommande aktiviteten, invändiga gipsarbeten och flödesenheten som det täta taket. Den 

valda kunden har behov av ”tätt tak” för att gipsarbeten inte kan påbörjas förrän byggnationen har 

torkat ut och inte längre tar in vatten. I studien har huvudprocessens start definierats som dagen efter 

monterad hisstopp, i enighet med JMs centrala linje.  

 

Huvudprocessen består av aktiviteterna; förhöjt väggliv; takstol och infästningar; råspontluckor; 

underlagspapp, olika typer genomföringar och hängrännor.  Detta grundar sig i att dessa aktiviteter 

förekommer i alla yttertaksprocesser. En viss variation må förekomma vid utförandet av aktiviteterna 

utifrån projektens individuella förutsättningar men alla de identifierade aktiviteterna måste förekomma 

för att täta byggnationen.  

 

Trots variationen utgör dessa aktiviteter yttertaksprocessens huvudprocess genom deras samlade 

betydelse för att driva processen framåt. Det förhöjda vägglivet förhindrar väta från att ta sig in i 

byggnationen under takstolarna. Takstolarna och infästningar måste ske för att kunna fästa 

råspontluckorna och underlagspappen på. Taktäckning av råspontluckor ger ett behov av olika 

genomföringarna för att yttertaket ska kunna inspekteras och besiktigas under livscykeln. Det är även 

på råspontluckorna som hängrännan fästs. Som tidigare nämnt agerar hängrännan vattenavledare från 

taket och därför har det  valt i denna studie att definiera att milstolpen ”tätt tak” nås efter denna 

aktivitet är slutförd. 

 

Studien kombinerar JMs framtagna sammanställning av upplevda störningar i produktion och diskutera 

dessa utifrån Leans erkända slöserier presenterade i teorikapitlet (Se tabell 3). Detta görs för att 

tydliggöra inom vilka kategorier det förekommer flest störningar och vilka slöserier genereras av dessa. 

Figur 15. Den värdeskapande huvudprocessen i yttertaksprocessen. 
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Tabell 3. Störningar från fallstudierna indelade i JMs sammanställning av produktionsslöserier. De grå fälten markerar 
kategorier där inga störningar observerats.  

Kategori Exempel från  
fallstudie A 

Exempel från fallstudie 
B 

Genererad 
Lean slöseri 

Projektering 

Ritningar saknas 

 Handlingar saknades vid 
arbetets planerade start. 
Resulterar i en förskjutning på 
arbetet på 2 dagar. 

Väntan 

Ritningar är fel 

Felaktigt mått mellan hisstopp 
och röklucka.  Väntan/ 

Överarbete/ 
Produktion av 
defekta produkter 

Ritningar är 
motstridiga 

 A-/K-ritningar är motstridiga 
kring takdetaljernas mått. Överarbete 

Material 

Kommer i fel tid 

 Takstolar och råspontluckor 
lagras på arbetsplatsen i en 
totaltid av ca 24 dagar innan 
aktivitet påbörjas. 

Lager 

I fel mängd 

Alla takstolar och alla 
råspontluckor levererades 
samtidigt. 

Mycket material på plats som 
ska letas igenom då 
takbjälklagen är små och det 
är mycket material som ska få 
plats och arbetas 
runtomkring. 
 
Uppställning av takstolar på 
bjälklaget utan en färdigställd 
utsättning. 

Lager/Rörelse 

Är skadat    

Fel kvalitet 

Fel geringar, fel längd och fel 
märkning från takstolsfabriken.  Överarbete/ 

Rörelse/ 
Produktion av 
defekta produkter 

Externa 
resurser 

    

Arbetsmiljö  
Tillbud och 
olyckor 

 Tillträdesväg till takbjälklag via 
uppstigningslucka och stege 
p.g.a. ofärdig fasadställning 
och ingen angränsande 
bygghiss 

Rörelse 

Egna 
resurser 

Är försenade    

I fel antal   
 

Har fel kompetens  Inte vetat vilka handlingar 
som ska användas. 

Väntan 

Har hög frånvaro    
Lönetvister    

Yttre 
faktorer 

    

Utformning  
  

 

Verktyg och 
maskiner 
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Kategori 
Exempel från  
fallstudie A 

Exempel från fallstudie 
B 

Genererad 
Lean slöseri 

Ledarskap 

Bristande planering 

Använder inte JMs 
framtagna planeringsstöd. 

Takskydd inplanerat i 
huvudtidplanen att 
färdigställas efter takarbeten 
ska påbörjas. 
 
Framtagen huvudtidplan 
illustrerar inte den praktiska 
processen eller uppdelningen 
av arbetet mellan de fyra 
enskilda taken. 
 
Den ansvarige arbetsledaren 
har inte hunnit planera in sina 
egna moment då denne har 
kommit på plats så tätt inpå 
arbetets start. 
 
Arbetsmoment tar längre tid 
än nödvändigt på grund av 
frustration och för att minska 
väntan. 
 
Det upphöjda vägglivet 
snickrades på plats av 
hantverkare samtidigt som 
prefabricerade sådana 
levererades till arbetsplatsen. 
 
Använder inte JMs framtagna 
planeringsstöd. 

Väntan/ 
Överarbete/ 
Produktion av 
defekta produkter 

Bristande styrning 

 ”Vad vill ni ha” istället för ” 
här får ni” 
 
Arbetsledning och 
hantverkare oense om 
utsättningsvillkor orsakar 
felaktig utsättning.  

Överarbete/ 
Väntan 

Otydlig uppföljning 
Ingen central insamling av 
information om ledtid eller 
annan statistik. 

Ingen central insamling av 
information om ledtid eller 
annan statistik.  

Outnyttjad 
kompetens 

 
Genom att göra en kartläggning likt den i tabell 3 syns det tydligt att samma störning kan leda till olika 

sorters slöseri beroende på processens övriga förutsättningar. Detta medför att det krävs motivering 

och en förd diskussion kring de störningar som förekommer i de olika kategorierna och varför de kan 

kopplas till att presenterade slöseri uppkommer. 

 

Projektering 

De identifierade störningarna som är kopplade till projekteringsfasen har summerats i tre stycken 

delstörningar; ritningar som saknas; ritningar är fel och motstridiga ritningar. Dessa störningar kan leda 

till flera olika slöserier exempelvis väntan som det gjorde i fallstudie B då arbetsledningen hade förberett 

undermåligt inför start vilket orsakade en förskjutning på två dagar. I detta fall saknades ritningarna 

vilket tros vara till följd av att arbetsledningen inte hade den rätta kunskapen till vilka ritningsunderlag 

som behövdes och väntan berodde på att det tog tid att få fram de saknade handlingarna från 

takstolsfabriken. 
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De felaktiga måtten mellan hisstoppen och rökluckan i fallstudie A grundar sig i en projekteringsmiss. 

Ritningsfelet orsakade att den slutgiltiga tätskiktsmattan var tvunget att brytas upp vid två stycken 

färdigställda rökluckor och arbetet med tätskiktsmattan runt två stycken till rökluckor var tvungen att 

avbrytas för att dessa fyra rökluckor skulle kunna byggas upp av inhyrd extern personal då JM inte hade 

tillgängliga hantverkare. På det observerade taket valde hantverkarna att ”lucka” över ursparningen i 

bjälklaget samtidigt som arbetsledningen väntade på besked från projekteringsledare om hur de skulle 

åtgärda felet. Dessa störningar orsakade väntan på nya handlingar och även ett överarbete då 

hantverkarna producerade en defekt produkt utifrån felaktiga handlingarna.  

 

De motstridiga ritningarna från fallstudie B orsakade att utsättningen, som tidigare identifierats som en 

förutsättning, inte färdigställdes korrekt och tvingades då istället pågå samtidigt som huvudprocessen. 

Då utsättaren inte kunde utgå ifrån handlingarna och på grund av att den blev felaktig skapade de 

motstridiga ritningarna ett överarbete för utsättaren som var tvungen att mäta för hand på de fysiska 

detaljerna efter att ägnat tid åt att granska de handlingarna. De motstridiga handlingarna skapade även 

ett överarbete för hantverkarna som var tvungen att justera vinkeljärn som de redan hade fäst i 

takbjälklaget. 

 

Material 

De delstörningarna som sammanfattats i material är inte alla förekommande i de observerade 

yttertaksprocesserna. De fanns inga slöserier knutna till skadat material. Däremot diskuteras störningar 

utifrån material som upplevs komma i fel tid, i fel mängd och fel kvalitet. I detta läge är det väsentligt 

att återigen koppla tillbaka till studiens avgränsning mot logistik vilket beskrivs av det definierade 

gränssnittet, att logistik övergår till montage vid tillfället då takmaterialet ställs på takbjälklaget.  

 

Valet att ändå diskutera detta som en störning till yttertaksprocessen i detta fall grundar sig i att 

lagringen av framförallt takstolar på arbetsplatsen i fallstudie B sannolikt ledde till att takstolarna 

ställdes upp på takbjälklaget i förtid utan en färdigställd utsättning. Eftersom arbetsledningen inte hade 

en särskild utsedd logistikkoordinator faller logistikansvaret på arbetsmomentets arbetsledare. Detta 

skapade ett slöseri i rörelse då detta medförde att takstolar fick flyttas runt på bjälklaget för att ge plats 

och för utsättaren som fick sätta ut runt omkring dessa. 

När alla takstolar och alla råspont kommer samtidigt, likt fallstudie A, lagrades en del av materialet på 

den nedanförliggande terrassen för att sedan förflyttas med hjälp av kran upp på bjälklaget vid behov. 

Det medför ett slöseri av rörelse och lager. 

 

I fallstudie A fanns det även störningar i processen knutna till material av fel kvalitet. I takstolsleveransen 

förekom det ett antal takstolar som var fel girerade, av fel längd och fel märkning. På grund av detta 

tvingades hantverkarna såga om takstolarna för att det skulle vara girerade åt rätt håll, de tvingades 

även kapa takstolarna på de långa takstolarna. Fel märkningen av takstol resulterade i att hantverkarna 

inte hittade den och konstruerade en egen. Dessa störningar bidrog till överarbete och att 

huvudprocessen försågs med defekta produkter. Även onödig rörelse genererades vid konstruktionen 

av takstolen och extra användning av såg. 

 

Arbetsmiljö 

I fallstudie B observerades slöseri som kan kopplas till rörelse då det förekom en bristfällig tillträdesväg 

upp till takbjälklaget till tak 3 (se figur 13). Tillträdet till takbjälklaget skedde genom en stege upp genom 
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ursparningen till inspektionsluckan. Detta skedde då det inte fanns någon färdigställd fasadställning och 

på grund av att bygghissen inte var tillgänglig i direkt anslutning till det aktuella trapphuset. Denna 

störning medförde ett slöseri av rörelse då det inte fanns något direkt tillträde till taket 

 

Egna resurser 

De störningar som uppkommit i samband med JMs egna resurser, upplever författaren, beror på bristen 

på en standardiserad process. Bristen har i detta fall orsakat att en arbetsledare med större erfarenhet 

av andra produktionsmoment inte varit medveten om att utöver handlingar från arkitekten och 

konstruktören så ska det även finnas handlingar från takstolsfabriken. Detta skapade ett tydligt slöseri 

av väntan. 

 

Ledarskap 

En av de kategorier som flest störningar har identifierats har varit inom ledarskap och framförallt inom 

bristen på planering. Flera av de störningarna som författaren valt att identifiera som orsakade av en 

bristande planering ger en påverkan i de andra kategorierna av störningar.  Slöseri av typen överarbete 

skapas då de förhöjda vägglivet snickrades på plats och sedan levererades prefabricerade sådana. Mer 

överarbete skapades då fasadställningen som planerats att användas som takskydd inte var inplanerad 

i rätt tid.  

 

Bristen i styrning beskrivs av hantverkare, i fallstudie B, med beskrivningen att de vid ankomst till 

arbetsplatsen fick frågan ”vad vill ni ha” istället för att handlingarna i förväg redan var granskade och 

framtagna. Detta gav ett slöseri som innebar väntan. Då arbetsledningen inte var införstådda med 

stöddokumenten skapades även en diskussion kring utsättningsvillkoren som orsakade ett överarbete 

för hantverkare och mätningsteknikern. 

 

Yttertaksprocessen har idag ingen central datainsamling för att kunna utvärdera processens ledtid. Då 

det används en schablon siffra på maximalt 12 dagar är detta ett slöseri då det inte utnyttjar den 

kompetens som finns. 

 

De gråa fälten i tabell 3 påvisar inom vilka kategorier alternativt delkategorier störningar inte har 

upplevts. De identifierade kategorierna utan störningar är externa resurser, yttre faktorer, verktyg och 

maskiner. Detta kan kopplas ihop med att yttertaksprocessen på JM till störst del bedriven i egen regi 

med egna hantverkare. De tillkommande arbetena som inte är utförda av företagets egen personal är 

hängrännorna. Detta gör att de externa resurserna inte har en större störningspåverkan på processen i 

helhet.  
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6. Slutsats  
 
 
 

6.1 Sammanställda svar på forskningsfrågorna 
6.1.1 Forskningsfråga 1 

Vad är en möjlig definition av yttertaksprocessen? 
Den bedrivna studien har presenterat att en möjlig definition av yttertaksprocessen som startar dagen 

efter monterad hisstopp. De efterföljande aktiviteterna driver processen framåt mot det identifierade 

kundbehovet av ”tätt tak”. I studien har milstolpen ”tätt tak” definierats då hängrännorna har fästs. 

Detta med anledning av att definitionen ger en tydlig tidpunkt och för att hängrännorna har som syfte 

att agera vattenavledare vilket förhindrar vatten från att ta sig in i byggnationen. Inte förrän 

byggnationen har torkat ut kan nästföljande aktivitet påbörjas. 

 

6.1.2 Forskningsfråga 2 

Vilka är de värdeskapande aktiviteterna vid yttertaksprocessen? 
De värdeskapande aktiviteterna har identifierats som; förhöjt väggliv; takstolar och infästningar; 

råspontluckor; underlagspapp; genomföringar och hängrännor. Dessa aktiviteter har identifierats mot 

att de skapar värdeflödet mot det täta taket. Det förhöjda vägglivet förhindrar vatten från att ta sig in 

under takstolarna, takstolarna krävs för att taktäckning av råspontluckor kunna ske. Det är sedan 

råspontluckorna som täcks av underlagspapp vilken agerar som ett temporärt vattenskydd inför det 

avslutande takskiktet som läggs på efter det täta taket har nåtts. Hängrännorna fästs sedan i ytterkant 

på råspontluckorna. 

 

6.1.3 Forskningsfråga 3 

Vad hindrar arbetsmomentet med yttertaksarbeten från att uppnå optimal 
flödesaktivitet? 
Utifrån studiens resultat och analys går det att påträffa att det finns ett antal områden där det 

förekommer flera hinder med avseende på flödeseffektiviteten. De främsta hinder är orsakade av att 

de identifierade förutsättningarna till huvudprocessen, presenterade i kapitel 5.1 inte har varit 

färdigställda vid process start. Den generella störningsmodellen framställd i tabell 3 påvisar att det finns 

några kategorier av störningar som är mer framträdande. Dessa störningar är kopplade till 

projekteringsfasen och ledarskapet och inte till komplexitet i takets utformning som diskuterades initialt 

i studien. 
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6.1.4 Forskningsfråga 4 

Hur ser en modell ut för kartläggning av slöseri som kan tillämpas inom 
industrialiserat byggande? 
En modell till att kartlägga slöseri som kan tillämpas inom industriellt byggande presenteras i kapitel 5.1. 

Denna kartläggning utgår ifrån JMs generellt framtagna störning i produktion som kombineras med de 

erkända ”sju plus en” Lean slöserierna ursprungligen framtagna av Taiichi Ohno för att synliggöra slöseri 

i den egna verksamheten. 

 

6.1.5 Reflektioner kring nuvarande yttertaksarbete 
Den nuvarande yttertaksarbeten har en låg prefabriceringsgrad där endast takstolarna varit enhetligt 

prefabricerade i de observerade fallstudierna. Det har även framkommit att det till stor del inte 

nödvändigtvis är takens geometriska komplexitet som påverkar ledtiden som författaren hade initialt 

fått berättat för sig.  

 

I tabell 3 och i efterföljande analys så tydliggörs det att en störning inom yttertaksprocessen kan ge 

upphov till flera olika typer av slöserier. Detta påvisar att de framtagna Lean slöserierna kan preciseras 

ytterligare utifrån den studerade processen. 

6.2 Rekommendationer till JM för att bedriva förbättringsarbete. 
Då denna studie har bedrivits som en förstudie är de identifierade störningarna en indikation på 

slöserier som kan undersökas vidare vid ytterligare undersökningar. Utifrån informationsinsamlingen 

göra mätningar på hur stor mycket icke-värdeskapande tid som störningarna skapar. Hur mycket av 

den totala ledtiden är värdeskapande? 

 

Rekommendation till JM för att bedriva ett förbättringsarbete kan summeras med följande områden. 

 

 Definiera processen så att start och slut inte förblir en tolkningsfråga och förankra i 

organisationen så att alla medarbetare vet vad milstolpen ”tätt tak” innebär och när den är 

nådd. 

 

 Tydligare prioriteringar för att skapa rätt förutsättningar för att processen ska vara 

flödeseffektiv. 

 

 Arbeta med att specificera dagens planeringsstöd för att de ska bli mer tydliga och relevanta att 

använda i processen och på detta sätt arbete fram en standardisering. 

 

 Arbete med takstolsleverantören för effektivisera leverans och se över kvalitetsarbete för att 

eliminera fel och se över möjligheten att minska mängden material på arbetsplatsen. 

 

 Granska den ”input” av handlingar och andra processer som stödjer processen för att inte 

endast se utifrån processens ”output”. Vilken kvalitet har ”inputen” och vilken påverkan har den 

på ”outputen”. 
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7. Diskussion 
 

 
 

7.1 Studiens betydelse 
Utifrån studiens resultat framkommer det att störningar som uppkommer i yttertaksprocessen kan 

generera flera olika slöserier i flödet. Resultatet påvisar också att det inte nödvändigtvis är yttertakets 

geometri som ger upphov till störning som initialt diskturerat av det studerade företaget. Då det sedan 

tidigare inte funnits begränsad forskning kring det valda problemområdet kan den bedrivna studien och 

de framtagna slutsatserna ses som indikatorer till framtida förbättringsarbeten. Genom ett sådant 

arbete förväntas milstolpen ”tätt tak” preciseras i produktionstidplanen med en större noggrannhet. 

7.2 Diskussion kring studiens tillvägagångssätt och val av metod 
Studiens författare må sedan tidigare ha en viss produktionserfarenhet. Däremot ingen erfarenhet av 

den studerade processen. Detta kan anses vara både till för- och nackdel.  

 

Fördelen kan anses vara att författaren inte är färgad av tidigare erfarenheter utan endast ser till de 

aktuella studerade fallen. Detta gör att observationerna och den efterföljande analysen har en god 

verklighetsförankring då de är självupplevda. Nackdelen är dock att på grund av erfarenhetsbristen och 

endast relativt korta observationer av få fallstudier har generaliseringar behövt göras utan att kunna 

göra ytterligare jämförelser. Detta ökar risken för att tolka verkligheten på ett felaktigt sätt 

 

Då analysen sker till stor del genom diskussion är det möjligt för författaren att omedvetet påverkas av 

egna värderingar. Framförallt eftersom studien har en subjektiv natur. Subjektiviteten kan även hänvisas 

till att de observerade fallstudierna valdes av det studerade företaget samt att även intervjupersonerna 

var knutna till det specifika fallen.  

 

I studien har författaren använt sig främst av observation och sedan intervjuer baserade på 

iakttagelserna. Dessa har endast utförts av en enstaka observatör vilket har gjort det svårt att följa alla 

olika informationsled. Stora delar av den avgörande planeringen sker i ett tidigt skede. Planering, som 

studiens resultat konstaterar, har en betydande roll i processen vilket medför att den inte bör förbises. 

I denna studie med det valda tillvägagångssättet har planeringsskedet varit svårt att undersöka fullt ut 

och har behövt generaliserats för att ingå i studiens ram. 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 
Då det sedan tidigare inte funnits en stor mängd forskning kring yttertaksprocessen har författaren 

bedrivit en bred undersökning av dagens process. Studien har använt två stycken fallstudier som stöd. 

Fortsatt forskning skulle förslagsvis kunna ske genom en djupare studie bedriven av en större grupp 
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med god erfarenhet av processen och då även arbeta med att ta fram mätbara värden för att jämförelse 

mellan olika processer ska kunna göras. 

 

Ett annat förslag är att göra en kartläggning av yttertaksprocesser vid olika företag med och utan egen 

personal och se om det förekommer liknande störningar.  
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Bilagor 
 
 
 

Bilaga 1: Frågeschema till intervjuerna 
 
Intervjufrågor Arbetschef och Produktionsutvecklings personal 

- Beskriv övergripande vad arbetsledaren för yttre stomkomplettering har för ansvarsområde 

specifikt kring möten och övrig samordning. 

- Hur ser arbetsledaren för yttre stomkompletterings planeringstid ut? Sker den individuellt eller 

genom samarbete med övriga arbetsledningen. 

- Hur används den centralt framtagna arbetsbeskrivningen? 

- Hur upplever du skillnaden mellan en arbetsledare som har en individuell yrkeserfarenhet och 

en som endast har strukturen att förlita sig på? 

- Hur upplever du materialhanteringen på arbetsplatsen vid yttertaksprocessen då det inte finns 

en logistikanvisning ännu? 

- Vad upplever du som förbättringsområden? Finns det något skede då det förekommer fler 

avsteg/avvikelser från framtagna standardiserade föreskrifter? 

 
Intervjufrågor Arbetsledare  

- Hur har arbetet mot takstolsfabriken gått? 

- Hur sker mottagningskontroll, lagring vid leverans av takstolar? Finns det någon bestämd 

ordning på hur takstolarna paketeras? 

- Hur har du planerat hur arbete läggs upp? Använder du 5-veckorsplanen? Hur involverad är du 

i materialhanteringen under pågående yttertaksprocess? 

- Vad har väder för påverkan på arbetet? Hur är inställningen till olika typer av väderskydd? 

- Egna funderingar på förbättringsåtgärder? 

 

Intervjufrågor Projekteringsledare 
- Berätta om hur ni samarbetar med arkitekterna vid utformningen av hus? 

o Vilka förutsättningar måste ni ta hänsyn till i erat arbete? 

- Hur arbetar ni med utformningen av takets geometri, genererade vinklar, genomgående 

hisstopp, taklutning? 

o Varför har man i detta projekt valt att forma ett relativt flackt tak som en hisstopp över 

tak istället för att ändra taklutningen så att hisstoppen får plats under? 

- Finns det några direktiv från företaget vilka typer av tak JM arbetar med? Vad är det för olika 

sorter? 

- Hur resonerar ni i projekteringsskedet kring arbetet med produktionen av yttertaken? 
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