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Sammanfattning 

Lean har med åren blivit ett allt populärare tankesätt för effektivisering och förbättring på olika företag.  
Ursprungligen kommer Lean production från Toyota och det utvecklades efter andra världskriget med 
utgångspunkt från massproduktionens tankesätt och principer. Lean är som mest förekommande för 
produktionsföretag men kan även tillämpas i byggbranschen. Inom Lean satsas det bland annat på att 
kontinuerligt sänka kostnader, eliminera orsaker till fel, få bort lager och ha möjlighet till att kunna 
tillverka många olika produkter, med andra ord att försöka uppnå ett perfekt flöde. Forskning pekar på att 
endast 17 % av en yrkesarbetares arbetstid inom bygg är direkt värdeskapande och 33 % är slöseri vilket 
kan elimineras utan att slutprodukten blir påverkad.  
 
För effektivisering av STRABAGs rörläggningsprocess har verktyget värdeflödesanalys använts. 
Värdeflödesanalys är ett Lean-verkyg som används för att kartlägga och förbättra värdeflödet för en 
produkt. Värdeflödesanalysen visualiserar även informations- och produktionsflödet för 
rörläggningsprocessen på ett tydligt sätt så att ett helhetsperspektiv kan uppnås. Genom 
värdeflödesanalysen kan ickevärdeskapande aktiviteter, så kallade slöserier, och flaskhalsar identifieras 
och elimineras för att uppnå ett effektivare flöde.  
 
Resultatet av de genomförda värdeflödesanalyserna visar att den ickevärdeskapande tiden, den tid som 
inte ger kunden något värde alls, uppgår till nästan 50 % för de tre ledningarna som studerades, det vill 
säga hälften av den totala tiden som används för rörläggningen. Den största delen av den 
ickevärdeskapande tiden som uppstod var väntan på material i form av fyllnadsmaterial eller rörledningar. 
 
Slutsatsen som dragits är att STRABAG och även andra entreprenörer i byggbranschen kan tjäna mycket 
på att genomföra värdeflödeskartläggningar på sina rörläggningsprocesser, eller egentligen på alla 
produktionsprocesser som är aktuella hos företaget. 
 
Vid arbete med värdeflödesanalys är det dock nödvändigt att ha i åtanke att syftet med analysen är just att 
identifiera och ta fram slöserierna, inte att utföra några handlingar för att få bort dessa. Lean omfattar en 
mängd andra metoder och verktyg för det ändamålet. När väl problemen och slöserierna har tagits upp till 
ytan kommer det att krävas resurser för att genomföra effektiviseringarna och förbättringarna. 

Nyckelord 
Lean, värdeflödesanalys, rörläggning, slöseri, effektivisering.
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Abstract 
During the years, Lean has become a more popular way of thinking at several companies when it comes 
to creating efficiency and improvements. Lean is most common in the producing industries but it can 
also be applied to construction business. Originally Lean production came from Toyota and after the 
second world war it was developed from the mass production companies ideas and ways of thinking. 
Part of Lean thinking is to continuously lower costs, eliminate the cause of errors and supply stocks and 
create the possibility to manufacture many different kinds of products. In other words, Lean aims to 
create perfection. Research claims that only 17 % of a construction workers time at work directly creates 
value and an amount of 33 % is waste which can be eliminated without any effect on the final product. 
 
To make the process of pipe laying more efficient, the tool Value Stream Mapping has been used. Value 
Stream Mapping is a tool within Lean which is used to map and improve the value stream for a product. 
The Value Stream Mapping tool also visualizes the information and production flow regarding the 
process of pipe laying in a clear and easy way. In that way a holistic perspective can be achieved.  By 
using the Value Stream Mapping, non‐value creating activities, also called waste, can be identified and 
eliminated to achieve a more effective flow. 
 
The results of the implemented Value Stream Mapping shows that the non‐value adding time, the time 
which does not give the customer any value at all, amounts to almost 50 % for the three pipelines 
studied, in other words half of the total time used for the pipe laying. Most of the non‐value adding time 
that occured was because of waiting for materials in the form om filling materials and pipelines. 
 
The conclusion that has been made is that STRABAG, and also other companies in the business of 
construction can gain a lot by applying the Value Stream Mapping tool to their processes of pipe laying. 
In fact, all the processes of production can be improved by this tool. 
 
While working with Value Stream Mapping it's important to know that the main purpose of the analysis 
is to identify the waste and not to actually perform any actions to eliminate it. Lean encompasses a wide 
range of other methods and tools for that purpose. When all the problems and waste has been brought 
up to the table, resources will be needed to perform the improvements and to make the process more 
efficient. 
 
Key-words 
Lean, Value Stream Mapping, pipe laying, waste, efficiency.  
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Begrepp och definitioner 

Cykeltid - Den tid det tar mellan två artiklar att komma ur samma process. Cykeltiden beräknas

 enligt C / T = Använd Tid / Antal Produkter. 

Flaskhals - Del i process/flöde som stoppar upp och hindrar processen att komma vidare. 

Ickevärdeskapande tid - Den tid som inte skapar något värde för kunden, vilket leder till så kallat 

 slöseri. 

Jidoka - Att allt ska göras rätt från början och att processen ska stoppas om något skulle gå fel. 

Identifiering sker och problem tas upp till ytan, så att problemet kan åtgärdas och inte 

uppkomma mer. 

JIT - Just in time, en planeringsfilosofi som strävar efter att producera och leverera rätt varor, 

i rätt mängd och vid rätt tidpunkt, det vill säga precis då varorna behövs. 

Kaizen - Ett kontinuerligt sökande efter förbättring, då en process aldrig blir så bra att den inte 

kan bli bättre.  

Kanban - Ett sätt att synliggöra och signalera om materialbehov. 

Ledtid - Den totala tiden som flödar under en aktivitet eller ett arbetsmoment, förkortas L/T. 

Muda - Japanska och betyder slöseri. Definieras som något som inte tillför kunden något värde.  

Nödvändigt men ickevärdeskapande tid - Den tid som inte direkt skapar värde för kunden, men som

 ändå är nödvändig för processen. 

PIA -  Produkter i arbete. 

Produktfamilj - En grupp av produkter som i stort sett passerar genom samma processer 

 och utrustning. 

Ställtid -  Tiden som flödar vid byte mellan en aktivitet till det att nästa aktivitet kan påbörjas. 

TPS -  Toyota Production System, ursprungligen från Japan. 

Värdeflödesanalys -Value Stream Mapping på engelska. Ett verktyg i Lean som används vid 

 förbättring, effektivisering och visualisering av flöden. 

Värdeskapande tid - Den tid som skapar värde för kunden och det som förädlar produkten. 

  



- VI - 

 

  



- 1 - 

 

1. Inledning 

Kapitlet behandlar bakgrunden till examensarbetet samt dess syfte. Bakgrunden beskriver det 

studerade problemområdet och är grunden för de uppsatta målen som arbetet är gjort efter och 

hänvisar till. Sedan redogörs arbetets avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

STRABAG vill utreda hur mycket slöseri som förekommer i deras processer och har därför utdelat 

uppgiften att tillämpa värdeflödesanalyser på STRABAG:s rörläggningsprocesser. Med verktyget 

kommer slöserier att identifieras och elimineras och förslag på ett mer värdeskapande flöde kommer 

att tas fram. Resultatet är sedan tänkt att fungera som utgångspunkt för fortsatt utveckling av 

rörläggningsprocessen hos STRABAG. 

1.2 Mål 

Att göra tre stycken värdeflödesanalyser över rörläggningsprocessen.  

Identifiera och eliminera eventuella slöserier som uppkommer i nuläget.  

Skapa ett förslag på ett förbättrat arbetssätt med hjälp av Leanfilosofin. 

1.3 Avgränsningar 

 Studien avgränsas till rörläggningsprocessen.  

- Att titta på hela det totala värdeflödet, från råmaterial till slutkund blir för omfattande för 

det här examensarbetet och analysen kommer därför endast täcka flödet från 

”förberedning av bädden” till det att röret är packat, från "dörr till dörr". 

 Vi kommer inte att observera en hel sträcka ”från brunn till brunn” utan endast en utvald längd 

av rörläggningen.  

- Detta på grund av att sträckorna för rörläggningen varierar från fall till fall.  

 Studien är enbart baserat på STRABAG:s rörläggningsprocess. 

 Intervjuer som sker under examensarbetet kommer inte att spelas in och transkriberas utan 

angiven information kommer att finnas sammanfattad på olika ställen i examensarbetet. 
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2. Metod 

Här beskrivs hur författarna har gått tillväga vid genomförandet av studien. Kapitlet ger en förklaring 

av metoder för datainsamling samt tillvägagångssättet som använts för att kunna besvara 

problemställningen och uppnå de uppsatta målen för rapporten. 

 

2.1 Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder 

Kvantitativa och kvalitativa metoder skiljs åt vid bearbetning av information. Kvalitativa metoder kan 

definieras som användandet av "mjuk" data som har ett förstående och beskrivande syfte av det 

problem som forskningen syftar till. Kvantitativa metoder kan definieras som användandet "hård" data 

som behövs vid arbete med analyser och jämförelser på resultat (Magne Holme, Krohn Solvang, 

1991). En betydande skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa metoder är hur den insamlade 

informationen omvandlas till ord, kvalitativ data, eller till siffror, kvantitativ data (Denscombe, 2009). 

 

För att besvara problemställningen i rapporten har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts. 

Värdeflödesanalysen och intervjuer som gjorts klassas som kvalitativa metoder. Mätningar samt 

observationer av väntetider, transporter och tider för arbetsmoment är kvantitativa metoder som 

använts. 

2.2 Informationsinsamling 

2.2.1 Litteraturstudie 

Författarna av examensarbetet har genomfört en informationssökning på Stockholms stadsbibliotek 

och Mälardalens högskolebibliotek, på KTH:s publikationsdatabas och på internet. Fakta som använts 

i rapporten har sitt ursprung från vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker. 

2.2.2 Observationer på byggplatsen 

Enligt Magne Holme och Krohn Solvang (1991) finns två sorters observationsforskning, nämligen 

systematisk observation samt deltagande observation. Systematisk observation innebär mätningar av 

händelser och relateras till kvantitativ data. Deltagande observation genomförs för att få förståelse för 

kulturen på arbetsplatsen och vanligt förekommande situationer. De systematiska observationerna som 

gjordes var när tider för arbetsmoment, transporter och väntan beräknades. Deltagande observationer 

genomfördes när författarna granskade arbetet på byggplatsen och samtalade med arbetare och ledning 

för att få en förståelse för arbetsrutiner. 

2.2.3 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts i möten med personalen på plats. Dessa har bedrivits med öppna frågor i 

dialogform för att få fram mycket information. Intervjuerna har gjorts med arbetare, arbetsledare, 

platschef och produktionsplanerare. En intervju är även genomförd med en person som har god 

kunskap inom Lean och värdeflödesanalyser. Diskussioner har förts under intervjuerna på byggplatsen 

om informationsflöden, materialflöden och planering av produktionen samt implementeringen av 

Lean.  
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2.3 Metoddiskussion 

Vid utredande forskning förekommer problem huruvida teoretiska begrepp och modeller 

överensstämmer med det empiriska materialet. Enklare uttryckt är detta hur väl teori kan överföras till 

verklighet. I detta sammanhang är validitet och reliabilitet viktiga begrepp (Eriksson, Wiedersheim-

Paul, 2006). 

 

2.3.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten kan definieras som graden av överensstämmelse mellan flera mätningar med samma 

mätinstrument, detta betyder att likvärdiga resultat fås varje gång mätningar görs. Om graden av 

överensstämmelse är hög så råder en hög reliabilitet. För att mäta reliabiliteten i studierna finns olika 

typer av metoder att använda beroende på den typen av mätmetod som används (Olsson & Sörensen, 

2007). Författarna har bland annat genomfört mätningar, observationer och dragit en del egna 

slutsatser. En stor mängd mätvärden har dokumenterats för att efterhand beräknas till ett medelvärde, 

på detta vis har en hög reliabilitet säkerställts. Det valda tillvägagångssättet har framlyfts tydligt vilket 

också bidrar till en hög reliabilitet. 

 

2.3.2 Validitet 

Mätinstrumenten är olika bra på att verkligen mäta det som avses att mäta. Mätinstrumentets kapacitet 

att kunna mäta rätt saker kan definieras som validitet. Om det ska säkerställas att korrekta 

utvärderingar av studien görs så är det viktigt att känna till både mätinstrumentets validitet och 

reliabilitet, annars löper risken att tolkningen av data förlorar sin tillförlitlighet. Flera metoder kan 

användas där uppskattning av validiteten kan göras beroende på den mätmetod som används (Olsson 

& Sörensen, 2007). Författarna har använt sig av många olika källor och metoder under 

informationsinsamlingen. Litteraturstudier, intervjuer och observationer på plats har genomförts och 

alla mätningar kommer från egna observationer för att få fram så mycket ren fakta som möjligt.  
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3. Teori 

Följande kapitel redogör den teori som författarna har använt sig av för att kunna analysera och 

besvara problemställningen och uppnå målen med arbetet. Teorin fungerar även i studien som ett 

jämförande medel mot det empiriska materialet, det vill säga det författarna har sett och hört i 

verkligheten. 

 

3.1 Lean Production 

Leanfilosofin har under en tid tillämpats inom olika industrier men främst inom 

produktionsverksamheter. Att arbeta med Lean innebär ett kontinuerligt arbete med ständiga 

förbättringar (Kaizen), samt att identifiera och eliminera slöserier (Muda). Genom att utgå från 

företagets produktionsprocess och samla in data ges möjligheten att analyserar hur 

produktionsprocessen kan effektiviseras, ”Hur kan vi göra mer med mindre?” (Leanforumbygg, 2012). 

 

“Muda. It’s the one word of Japanese you really must know. It sounds awful as it rolls off your 

tongue and it should, because muda means “waste”.” (Womack & Jones, 2003). 

 

En grundtanke med Lean är att lyckas få material och produkter att effektivt flöda genom företagets 

produktionssystem. Alla faktorer som hindrar materialet eller produkterna att flöda kontinuerligt 

genom produktionssystemet ska definieras som slöseri. Det huvudsakliga målet inom Lean-konceptet 

är att öka effektiviteten i produktionen genom att kontinuerligt och grundligt eliminera dessa slöserier. 

Lean Production har sitt ursprung hos Toyota där det utvecklades efter andra världskriget med 

utgångspunkt från massproduktionens tankesätt och principer. Massproduktion fungerar i teorin så att 

stora volymer av ett mindre antal olika produkter produceras med specialiserade maskiner, dessa har 

även tidskrävande omställningar. I dåvarande Japan var inte massproduktion lönsam eftersom 

marknaden inte var tillräckligt stor, det behövdes mer flexibla produktionssystem. Det fanns ett behov 

hos de tillverkande företagen att kunna producera många och olika produkter i befintlig utrustning 

(Askin & Goldberg, 2002). 

 

En betydande skillnad mellan massproduktion och Lean Production är deras slutmål. En 

masstillverkare har ofta målet "bra är tillräckligt". Med den inställningen är det okej om det 

förekommer vissa fel, ett mindre utbud av produkter och lager får förekomma till en viss gräns (Jones, 

Roos & Womack, 2007). Vid masstillverkning "trycker" verksamheten fram produkter. Detta leder till 

ett överflöd av produkter och stora lagernivåer som måste tas om hand vilket är slöseri. Företaget 

tillverkar inte det som köparen behöver i rätt tid (Rother & Shook, 2001). Ett företag som satsar på 

Lean sätter andra mål för sin produktion. Det satsas bland annat på att kontinuerligt sänka kostnader, 

eliminera orsaker till fel, få bort lager och ha möjlighet till att kunna tillverka många olika produkter. 

Företaget arbetar för att uppnå perfektion. Några andra fundamentala saker som skiljer sig mellan ett 

företag som masstillverkar utan Lean-tänk och ett företag som jobbar mot Lean är ledarskap, 

lagarbete, kommunikation samt ständiga förbättringar. Att korrekt tillämpa Lean inom nämnda grenar 

ger en möjlighet att utföra arbetet bättre och snabbare med mindre ansträngning (Jones, Roos & 

Womack, 2007). 
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3.1.1 De 14 principerna inom Lean Production 

Lean Production är ett produktionssystem som omfattar olika verktyg, metoder, principer och tankesätt 

kring hur en verksamhet ska bedrivas. I The Toyota Way – vägen till världsklass (2009) beskriver 

Jeffrey K. Liker 14 principer som han identifierat under sitt forskningsarbete på Toyota.  

De 14 principerna är indelade i fyra avdelningar: 

 Långsiktigt tänkande. Det är viktigt för Toyota att tänka långsiktigt. Fokuset på att skapa ett 

högre värde för kunden ligger ända uppifrån högsta ledningen. Organisationen måste vara 

ständigt lärande och anpassa sig till förändringar i omgivningen och överleva som en 

produktiv organisation. Det skulle inte vara möjligt för Toyota att utföra de investeringar i 

ständiga förbättringar och lärande om Toyota inte hade denna grund. 

 Rätt process ger rätt resultat. Toyota är ett processinriktat företag som lär sig av erfarenhet 

vilka processer som fungerar. Hög säkerhet och arbetsmoral, tillsammans med högsta kvalitet 

till lägsta kostnad uppnås av ett bra flöde. Detta fokus finns inpräntat i företagets DNA och att 

rätt process ger önskvärt resultat är alla chefer övertygade om.  

 Tillför organisationen värde genom att utveckla personal och samarbetspartners. Toyota 

har utformat verktyg för att hjälpa anställda att utföra ständiga förbättringar och utvecklas hela 

tiden. Toyota använder sig av enstycksflöde då det är ett perfekt arbetssätt att utveckla sin 

personal då produktionen stannar vid problem, och snabba lösningar fordras. Toyotacheferna 

har inställningen att de inte bara bygger bilar, utan också bygger människor, genom att 

förmedla känslan till medarbetarna att de verkligen behövs för att lösa problem i 

verksamheten.  

 Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet inom organisationen. The 

Toyota Way’s högsta nivå är den lärande organisationen. Det centrala i Toyotas ständiga 

lärande är att fastställa grundorsaken till problemet och förhindra att de återuppstår. Toyota 

standardiserar de bästa arbetssätten och analyserar, reflekterar och kommunicerar för att uppnå 
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Figur 1 – De 14 principerna uppdelade i de 4 P:na tillsammans med var de flesta Lean-företag 

befinner sig (Liker, 2009) 
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3.1.2 Grunden i de 4 P:na 

Många företag observerar Toyotas sätt att arbeta och vill implementera samma sätt i sin egen 

verksamhet. Problemet kan bli att företagen anammar Lean-verktyget men däremot inte förstår vad 

som får dem att fungera ihop i ett system. Företagsledningen introducerar vissa av de tekniska 

verktygen men lyckas kringgå amatörstadiet i användningen och skapar istället ett nytt tekniskt 

system. Företagen förstår inte kraften bakom det sanna TPS: kulturen med ständiga förbättringar som 

är livsnödvändig för att upprätthålla principerna i The Toyota Way. De flesta företagen fuskar och 

inför inte de andra tre “P:na” i bilden över “4P-modellen”, utan utgår bara ifrån Processerna. I och 

med fusket kommer de förbättringar som införs inte vila på den grund av engagemang och intelligens 

som behövs för att de ska bära kraft inom hela företaget. Företaget kommer därmed aldrig komma ifatt 

de företag som verkligen skapar den sanna kulturen av ständiga förbättringar (Liker, 2009). 

3.2 Fem ”varför?” 

Ett sätt att ta reda på de djupare, systematiska orsakerna till ett problem är användning av Toyotas 

omtalade metod “Fem varför”. Metoden ingår i Kaizen och är grundad för att det hellre ses att 

grundorsaken identifieras, snarare än källan, där grundorsaken ligger dold bortom källan i en rotorsak. 

Om ett problem identifieras så räcker det inte med en temporär åtgärd av problemet, utan försök görs 

istället för att hitta rotorsaken och förhindra att problemet uppstår igen genom att fråga “Varför?” fem 

gånger. Fokus ligger på svaret i föregående fråga och sedan ställs frågan “Varför” igen. Det kan 

handla om att en produkt skadas i monteringen, men att rotorsaken ligger uppströms hos leverantören 

av råmaterial, där stålets tjocklek eller hårdhet varierar vilket påverkar pressningen av komponenten, 

som sedan påverkar svetsningen, vilket slutligen påverkar monteringsutrustningens förmåga att hålla 

komponenten i rätt läge vid monteringen. En mer systematisk bild över hur processen går till finnes i 

figur 2 (Liker, 2009). 
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Figur 2 - Ett hypotetiskt exempel på metoden “Fem varför” och hur rotorsaken utreds (Liker, 

2009) 

 

Figur 2 visar hur analysen når högre uppströms i processen och djupare ner i organisationen varje gång 

frågan “Varför?” ställs. Den första åtgärden skulle vara att torka upp oljan, men det skulle bara vara en 

tidsfråga till maskinen läckte ut mer olja. Maskinen skulle kunna lagas, men även här är det en 

tidsfråga innan packningen blir utsliten och maskinen börjar läcka igen. En specifikationsändring av 

packningarna skulle kunna lösa problemet för just de packningarna men en djupare orsak skulle 

fortfarande vara oidentifierad. Inköp av andra komponenter till lägre kostnad och av sämre material då 

inköparen värderas efter kortsiktiga kostnadsbesparingar? Här ligger rotorsaken i organisationen med 

belöningssystemet för inköpare. Om organisationsproblemet i värderingspolicyn för köpare ändras kan 

uppståndelsen av många liknande problem i framtiden förhindras (Liker, 2009). 

Hela processen från att identifiera ett problem till att standardisera en lösning av problemet syns 

tydligt i figur 3 nedan. Den praktiska problemlösningen delas in i sju steg, där “Fem varför”-analysen 

ingår som ett av dessa steg. Innan “Fem varför”-analysen påbörjas är det viktigt att med öppet sinne 

iaktta situationen och fastställa problemet, vilket är möjligt att göra med hjälp av en Paretoanalys, där 

olika problem prioriteras. I ett Paretodiagram används staplar för att sortera problem enligt 

svårighetsgrad, förekomst, sort och ursprung. Staplarnas höjd representerar vilka problem som är 

viktigast, vilket åskadliggörs både enkelt och effektivt. När Paretoanalysen är utförd sätts även 

förbättringsmål upp och därefter kan “Fem varför”-metoden inledas. Det avgörande syftet är att ta 

fram och vidta åtgärder och att sedan utvärdera resultatet. Därefter kan åtgärderna, om de är effektiva, 

börja ingå i ett nytt, standardiserat arbetssätt. Eftersom att metoden ingår i Kaizen, ständiga 

förbättringar, är det viktigt att göra denna standardisering så att det lärda förbättrade arbetssättet inte 

förloras, glöms bort eller finns tillgänglig för ytterligare förbättringar (Liker, 2009). 



- 9 - 

 

 

 

 

Figur 3 - Toyotas praktiska problemlösningsmetod i sju steg (Liker, 2009) 

 

 

3.3 Just in time 

Just in time, även förkortat JIT, är ett produktionsbegrepp som avser att möta kundens efterfrågan i rätt 

tid, med rätt kvantitet samt kvalitet. Just in time ingår i arbetet med ständiga förbättringar genom 

eliminering av slöserier, minskande av ställtider och hålla rent och snyggt på arbetsplatsen. Principen 

utvecklades i Japan av Taiichai Ohno som arbetade på Toyota. Han kom på att bara genom att 

producera varor precis när kunden behöver kommer många slöserier att elimineras. Just in time bygger 

alltså på ett dragande system, ett pull-system, då det är kunden som sätter igång produktionen i och 

med placering av en order. Principen visar även hur och när ett avrop ska ske för att nödvändigt 
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material ska finnas vid produktionens start, enbart beroende på nästa kunds behov. Beställning av 

material sker kontinuerligt i små mängder för en smidig produktion och på så sätt uppstår inte onödiga 

lager (Schonberger, 1983). 

3.4 Jidoka 

Vid tillämpning av Jidoka byggs kvalitet in i produkten genom att de som utför aktiviteterna som 

förädlar produkten gör rätt från början och om något går fel måste de genast stoppa processen. I många 

fall tillverkas en produkt och sedan vid tillverkningens slut, när produkten är helt klar, utförs en 

kvalitetskontroll. Med Jidoka utförs denna kvalitetskontroll kontinuerligt längs hela processen och 

säkerställer en produkt av hög kvalitet. I slutändan produceras inga defekta komponenter och inget 

slöseri med mycket arbete på en defekt produkt uppstår. I och med denna kvalitetssäkrande process 

behöver ingen kvalitetskontroll vid slutskedet ske, utan den resursen kan istället användas till ett annat 

arbetsområde (Petersson, 2009). 

 

3.5 Slöseri (Muda) 

Muda är det japanska ordet för slöseri och det är något som inte skapar värde för kunden. Det visar sig 

ofta vid granskning av en process att slöseriet är mycket större än de aktiviteter som skapar värde. Av 

den anledningen är det viktigt att både förebygga och eliminera slöserier. Inom affärs- eller 

produktionsprocesser har Toyota identifierat sju huvudtyper av icke värdehöjande slöseri. Dessa gäller 

inte bara inom produktionen, utan alla andra områden såsom produktutveckling, orderregistrering och 

administration. Utöver de sju slöserierna har även ett åttonde slöseri lagts till som tar upp arbetarens 

engagemang att ständigt förbättra (Liker, 2009). 

 

1. Överproduktion. Produktion av komponenter som ingen beställt skapar slöserier genom att 

överlager orsakar överbemanning och onödiga kostnader för lagerhållning och transporter (Liker, 

2009). Det produceras för mycket, för tidigt eller för säkerhets skull. Detta är den värsta av alla 

slöserierna då den orsakar flera andra slöserier (Blücher & Öjmertz, 2004). 

 

2. Väntan. Exempelvis arbetare som står och övervakar en automatisk maskin, väntar på nästa steg i 

processen, väntar på ett verktyg eller på material som behövs för att utföra nästa steg, 

produktionsförsening, maskinstillestånd eller flaskhalsar i bearbetningen (Liker, 2009). Detta är all 

väntan som får produktionens flöde att ta längre tid (Blücher & Öjmertz, 2004). 

 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar. Långa förflyttningar av produkter i arbete (PIA), 

ineffektiva transporter samt att flytta material, komponenter eller bearbetat gods in i eller ut ur lager 

och mellan processerna (Liker, 2009). Detta är onödiga rörelser när arbetarna utför sitt jobb helt enkelt 

(Blücher & Öjmertz, 2004). 

 

4. Överarbetning eller felaktig bearbetning. Att arbetaren utför en onödig åtgärd vid bearbetning av 

komponenten samt om arbetaren på grund av dåliga verktyg eller dålig produktutformning utför 

ineffektiv bearbetning som skapar onödiga arbetsmoment eller felaktigheter. Det anses även vara 

överarbete om det tas fram en produkt med högre kvalitet än nödvändigt (Liker, 2009) samt om 

arbetaren utför mer arbete än vad kunden kräver (Blücher & Öjmertz, 2004). 

 

5. Överlager. Onödiga mängder råvaror, produkter i arbete (PIA) eller klara produkter vilka orsakar 
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längre genomflödestider, skadat gods, inkurans, onödiga transport- och lagringskostnader samt 

förseningar. Vid överlagring döljs problem såsom dålig produktionsplanering, sena leveranser från 

leverantören, produkter som är felaktiga, produktionsstillestånd samt långa ställtider (Liker, 2009). 

 

6. Onödiga arbetsmoment. Alla de onödiga rörelser som arbetaren utför under arbetsmomentet, 

såsom att leta efter, sträcka sig efter eller lägga ifrån sig verktyg, komponent eller annat som behövs. 

En form av slöseri är även att gå istället för att transporteras fortare, beroende på hur lång sträckan är 

(Liker, 2009). 

 

7. Defekter. Defekta komponenter produceras eller att justeringar/reparationer behöver tas vid. Det 

uppstår slöseri med hantering, tid och energi då reparationer och omarbetning, skrotning, 

ersättningsproduktion eller kontroller måste utföras (Liker, 2009). “Att göra rätt från början”. 

Omarbete och korrigeringar ger inte kunden något värde (Blücher & Öjmertz, 2004). 

 

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda. En av grunderna i Lean är att ta tillvara på medarbetarnas 

kunskap (Blücher & Öjmertz, 2004). En som inte lyssnar på sina medarbetare eller engagerar sig i 

arbetet förlorar tid och går miste om idéer, kompetens, förbättringar och tillfällen att lära sig (Liker, 

2009). 

3.6 Slöserier i byggbranschen 

Forskning inom byggsektorn har påvisat ytterligare former av slöserier än de som Toyota har tagit 

fram. Felkostnader är en självklar kategori av slöseri. Dessa är bland annat kontroller, försäkringar, 

stölder, skadegörelse och kostnader för synliga och dolda fel och dessa utgör cirka 10 % av många 

byggprojekts produktionskostnad. Eftersom det förekommer fel så skapas kontroller för att identifiera 

fel men även försäkringar för att sprida risken. För att kunna identifiera dolda fel snabbare bör fokus 

ligga på att finna slagfullare sätt att upptäcka felen i ett tidigare skede. På detta vis fås möjligheten att 

sänka projektets totala felkostnader. I nuläget tros kostnader och besiktningar stå för mellan 0,2 - 1,5 

% av kostnaden för produktion. Därmed är det även viktigt att behovet av dessa inte blir större 

(Josephson & Saukkoriipi, 2005). 

 

Resursanvändning är en annan betydande kategori av slöseri i byggbranschen. Väntan, ineffektivitet, 

materialspill och stillastående maskiner innebär kostnader som uppgår mot ungefär 10 % av 

byggprojektets produktionskostnad. Forskning pekar på att endast 17 % av en yrkesarbetares arbetstid 

inom bygg är direkt värdeskapande och 33 % är slöseri vilket kan elimineras utan att slutprodukten 

blir påverkad. Majoriteten av slöseriet är omarbete, avbrott, väntan, förflyttningar på arbetsplatsen och 

problem med att hålla tid. Resterande tid går åt till olika former av förberedelser för att kunna fortsätta 

arbetet. Denna tid är nödvändig men inte värdeskapande och benämns ofta som tvingat slöseri. Studier 

visar även att en byggarbetare ofta byter arbetsuppgifter, så mycket som minst 156 gånger på en 

jobbdag. Detta är något som påverkar effektiviteten. Annat slöseri som förekommer är omkostnader i 

omhändertagande av emballage och maskiner som inte utnyttjas till fullo (Josephson & Saukkoriipi, 

2005). 

 

Det förekommer även kostnader knutna till arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Rehabilitering och 

förtidspensionering utgör cirka 10 % av byggprojektets produktionskostnad, detta kan betraktas som 

slöserier. Cirka 5 % av projektets produktionskostnad utgörs av detaljplansprocesser, krävande 

dokumentation och omfattande detaljplansprocesser (Josephson & Saukkoriipi, 2005). 
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Det finns många orsaker till slöserierna inom byggbranschen. Josephson & Saukkoriipi (2009) pekar 

ut fem grundläggande orsaker: 

 Helhetssyn - En dålig helhetssyn leder till att det blir problematiskt att se hur olika 

delprocesser för projektet hänger ihop, en byggprocess är ofta komplicerad och uppdelad. 

Företaget riskerar att få kortsiktigt kundfokus. Det tas inte hänsyn till dolda kostnader och 

totalkostnaden.    

 Struktur - När bygg- eller anläggningsprojekt utförs krävs resurser i form av en mängd olika 

företag. I och med detta ställs krav på planering, samordning, anskaffning och koordinering av 

resurser samt ett tydligt sätt att samarbeta. Alla inblandade måste tänka på vad som är 

värdeskapande för kunden och inte bara sin egen del i processen. Exempel på struktur som 

måste förbättras är de ospecificerade ansvarsgränserna och den bristande kommunikationen. 

 

 Kultur - Står bland annat för värderingar, attityder och beteenden som är gemensamma för en 

grupp individer, exempelvis i ett företag. Ibland råder konservatism, ovilja till förändring, 

bristande engagemang och ansvarskänsla. Detta kan leda till fortsatt slöseri inom byggsektorn. 

 

 Kompetens - Med detta menas individens och organisationens förmåga att utföra sin uppgift 

och förstå hur detta blir värdeskapande för slutkunden. Bristande information kan vara en 

anledning till bristande kompetens. 

 

 Ledarskap - Företags- och projektledares förmåga att påverka en grupps attityd, värderingar 

och hur de styr vilken kultur som ska gälla. 

 

 

Figur 4 - Värdepyramiden med de fem grundläggande orsakerna till slöserier inom 

byggbranschen (Josephson & Saukkoriipi, 2009) 
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Problematiken som kan uppstå när det arbetas med att minska slöserier är att det finns tendenser till att 

förbättringsarbete kan leda till ökad administration, detta leder sedan till slöseri. Då missas 

grundtanken med processtänkandet i Lean och kvar är grundproblemet (Josephson & Saukkoriipi, 

2009). 

 

3.7 Värdeflödesanalys 

3.7.1 Användning 

Ett av verktygen inom Lean vid arbete för ett effektiviserat flöde är värdeflödesanalys. Metoden 

innefattar kartläggning, analys och design av företagets värdeflöden (Rother & Shook, 2001). 

Ursprungligen utvecklades metoden ur Toyotas “material och informations flödesdiagram” som 

användes av managementkonsulter för att lära ut Toyota Production System till Toyotas leverantörer. 

På ett enkelt och överskådligt sätt hjälpte metoden leverantörerna att förstå deras nuvarande tillstånd 

och sedan kunde en karta över ett önskat framtida tillstånd ritas innehållande bland annat kanban, 

produktionsutjämning och kortare ställtider (Liker, 2009).  

 

Idag används värdeflödesanalyser som ett verktyg vid implementering av Lean Production (Womack 

& Jones, 2003). Metoden omfattar alla steg, från råmaterial och hela vägen ut till kund, både de steg 

som är värdeskapande och de som inte är värdeskapande. Värdeflödets kartläggning är en kvalitativ 

metod som beskriver hur verksamheten ska fungera i detalj, för att få ett bra flöde. Metoden är bra då 

den gör det enkelt att förstå flödet och beskriver effekter av vad som utförs och vad som måste utföras 

för att förbättra verksamhetens resultat (Rother & Shook, 2001). 

 

Värdeflödesanalysens huvudsyfte är att perspektivet ska vidgas från en snäv fokusering på 

förbättringar i enskilda processer till en helhetsbild över produktionssystemet. Fokus läggs på 

effektiviteten av flödet hellre än individuella enheter och processers verkningsgrad. Värdeflödesanalys 

kan tillämpas på någon av dessa två nivåer i företaget: 

 

 Flödesnivå - internt flöde från dörr till dörr 

 Leveranskedjenivå - (leverantör - fabrik - kund)  

(Petersson, 2009)  

3.7.2 Kategorisering av tid 

Då Lean Production ska implementeras är det först nödvändigt att identifiera värdet utifrån 

kundens perspektiv, dvs. att ifrågasätta exakt vad kunden vill ha. Därefter undersöks vad i 

processen som skapar detta värde för kunden. Detta görs vid analys av produktens värdeflöde 

(Womack & Jones, 2003). Produktens värdeflöde är alla de aktiviteter som skapar mervärde, som 

inte skapar mervärde samt de aktiviteter som är nödvändiga för att skapa produkten. Dessa brukar 

kategoriseras i tre olika typer:  

 

 Värdeskapande. Exempelvis bearbetningsprocesser som förädlar produkten. 

 Icke värdeskapande men nödvändiga. De aktiviteter som inte direkt ger värde till 

produkten men som är nödvändiga för processen. 
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 Icke värdeskapande. De aktiviteter som inte ger något värde till produkten, de så kallade 

slöserierna.  

 

 

Figur 5 - Exempel på hur de tre kategorierna av tid kan fördelas i procent av ledtiden i olika fall 

(Blucher & Öjmertz, 2007) 

 

 

“Försena aldrig ett värdeskapande steg till förmån för ett icke värdeskapande steg - försök ta sådana 

steg parallellt” (Bicheno, 2006). 

 

 

3.7.3 Kartläggning 

Arbetet för att skapa en värdeflödesanalys sker endast med ett papper och en penna för att rita upp 

informations- och materialflöden som produktionssystemet består av, därför kallas metoden ibland 

“papper-och-penna-metoden”. Ett standardiserat och internationellt språk används och symboler för 

kunder, transporter, lager etc. är symboler som alla kan förstå (Dennis, 2007). Att det är verkligheten 

som beskrivs i form av kartlagd fakta är viktigt, då värdeflödesanalysen inte ska baseras på personliga 

erfarenheter eller datasystem. Fokuset vid tillverkning sker oftast på materialflödet men det är viktigt 

att både material- och informationsflödet kartläggs då det är informationsflödet som berättar vad som 

ska tillverkas och vad som ska ske i nästa steg (Rother & Shook, 2001). 

 

Produktens väg följs baklänges i flödet, från kund till leverantör, och presentabla symboler ritas för 

varje process i material- och informationsflödet. När detta är gjort kan sedan ett bättre framtida 

tillstånd ritas med hjälp av ett antal nyckelfrågor som analyseras. Det finns flera fördelar med att 

kartlägga flödet på detta sätt: 

 

 Hela flödet tydliggörs, inte bara enstaka tillverkningsprocesser. 

 Förekomsten och orsaker till slöseri kan identifieras. 

 Användandet av ett lättförståeligt språk underlättar kunskaps- och erfarenhetsutbytet inom 

tillverkningsprocessen.  

 Helheten bevaras i och med kombinationen av de olika koncept och tekniker inom Lean 

Production.  
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 En stabil grund erhålls för planering och förbättring. 

 Information- och materialflödets samband visualiseras tydligt.  

 Metoden är mer användbar än kvantitativa verktyg och flödesdiagram, då en detaljerad 

beskrivning av hur företaget ska fungera för att skapa ett bra flöde utförs (Rother & Shook, 

2001).  

3.7.4 Värdeflödesanalys möjliggör förbättringsåtgärder 

Att processen ritas upp med lager och leveranser med mera ger en tydlig helhetsbild och där det finns 

brister kan förbättringsåtgärder sättas in. Värdeflödesanalys är en bra utgångspunkt för att uppnå: 

 

1. Minskade lagerkostnader. 

2. Ökad lageromsättningshastighet. 

3. Snabbare ledtider/genomloppstider. 

4. Ökad leveranssäkerhet. 

5. Ökad produktivitet. 

6. Ökad produktkvalitet. 

7. Ökad förståelse för produktionen och delaktighet bland medarbetarna.  

(IVF Industriforskning och utveckling, 2006). 

 

3.8 Värdeflödesanalys i tre steg 

Värdeflödesanalysen genomförs i tre olika steg. Att skapa en karta över det befintliga värdeflödet, det 

“nuvarande tillståndet”, är det första steget. Att sedan utifrån denna karta utföra en analys baserat på 

Lean-principerna och därefter skapa en ny karta över ett önskat framtida värdeflöde, ett “framtida 

tillstånd”, är det andra steget. Slutligen i det sista tredje steget skapas en handlingsplan över hur det 

praktiska förändringsarbetet ska genomföras som utgår ifrån underlaget av det som skapades i steg två.  

 

3.8.1 Kartläggning av nuvarande tillstånd 

Det första steget är att noga utreda hur företaget fungerar idag. Startar förändringsarbetet innan det 

finns en samlad och korrekt bild av företaget är det stor risk att fel förändringsåtgärder utförs 

(Petersson, 2009). Det är viktigt att påpeka att kartläggningen av det nuvarande tillståndet i sig inte 

löser några problem utan istället har som uppgift att snabbt och åskådligt samla information om en 

process för att lätt kunna visualisera problem i nuvarande arbetsflödet (Keyte & Locher, 2008). 

 

Personen eller personerna som ska utföra värdeflödesanalysen börjar sedan med att bestämma vilken 

produkt, produktgrupp eller vilket material som ska analyseras. Det är oftast bättre att börja inom ett 

litet område eftersom att det annars kan bli komplext och resurskrävande om förbättring i alla 

produktionsflöden sker på samma gång. Därför fokuseras endast på en produkt, produktfamilj eller ett 

material och därefter utvecklas ett bättre flöde ur ett Lean-perspektiv. Resten av organisationen får 

därmed lättare att förstå fördelarna med det nya arbetssättet och en vilja till förbättring skapas hos 

medarbetarna (Petersson, 2009).  
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När ovanstående har bestämts måste det även bestämmas vilken detaljeringsnivå analysen ska 

genomföras på, det vill säga om analysen ska genomföras på flödesnivå eller leveranskedjenivå. 

Därefter definieras kundkraven som tillför värde till produkten (Rother & Shook, 2001).  

 

Nu börjar kartläggningen av värdeflödet som analyseras för att få en helhetsbild över flödet och 

delprocesser, lager och annan information ritas upp. Från vänster till höger i den undre delen av kartan 

ritas materialflödet och i den övre delen ritas informationsflödet från höger till vänster. Vid varje 

process samlas detaljerad data in såsom cykeltid, processtid, leveransvolym, arbetstid, antal 

medarbetare och takttid (Rother & Shook, 2001). I arbetstiden räknas tid i form av raster, frukost och 

lunch bort, och även den tid det tar att gå till och från platserna. En tidslinje skapas sedan under 

materialflödet som visar den totala ledtiden för produkten och vad som anses vara värdehöjande 

respektive icke värdehöjande. Den värdehöjande respektive icke värdehöjande tiden räknas ut och 

jämförs med den totala ledtiden (Rother & Shook, 2001).  

 

3.8.2 Framtagning av karta av ett framtida tillstånd 

Det andra steget är att utifrån kartan över nuvarande tillståndet utföra en analys baserad på Lean-

principerna och rita en ny karta över önskat framtida värdeflöde, ett framtida tillstånd. Det strävas efter 

att skapa en så tydlig bild som möjligt av vad förändringsarbetet ska leda till. Personerna som 

genomför kartan bör skapa en karta över hur värdeflödet ska fungera efter tre månader alternativt efter 

årets slut. En längre planeringsperiod än så rekommenderas inte då villkoren ofta hinner förändras 

under tiden. Framtidskartan kommer fungera som ett dokument som används för strävan efter ständiga 

förbättringar, Kaizen (Keyte & Locher, 2008). 

 

Ett vanligt mål med en värdeflödesanalys är att reducera ledtiden. För att det målet ska uppnås, och för 

att få materialet eller produkten att flyta mer effektivt genom de olika processtegen krävs ofta att 

processtegen knyts närmre varandra (Petersson, 2009).  

 

Rother & Shook (2001) ställer den viktiga frågan “Vad kan vi åstadkomma med det vi redan har?”. De 

menar att förändringarna inte ska leda till stora investeringskostnader eller behöva ta lång tid att ta 

fram dessa förslag till förändringar.  

 

Vid genomförande av ett framtida flöde finns en rad olika förbättringsmöjligheter att tillämpa. Nedan 

visas frågor som utgör en hjälp vid framtagning av ett framtida flöde: 

 

1. Vad är det kunden specifikt önskar och vid vilken tidpunkt? 

2. Hur regelbundet ska effektiviteten följas upp? 

3. Vilka steg är värdeskapande för kunden och vilka är icke värdeskapande, slöserier? 

4. Kan ordningsföljden av processtegen vara något som skapar slöseri? 

5. Hur kan flödet flyta effektivare med färre avbrott? 

6. Hur ska aktiviteter och arbetsbelastning balanseras? 

7. Vilka förbättringar i processen är nödvändiga för att åstadkomma det framtida tillståndet? 

(Keyte & Locher, 2008) 



- 17 - 

 

3.8.3 Handlingsplan för implementering av det framtida tillståndet 

Det tredje och sista steget är det viktigaste steget. Här utvecklas en detaljerad handlingsplan där 

förändringens genomförande ska beskrivas. De visuella verktyg som skapats i de två första stegen 

kommer nu till användning som en grund för förbättringar (Keyte & Locher, 2008). Något som kan 

vara bra att tänka kring är nyckelfrågan som Rother & Shook (2001) frågar sig: “Vilka förbättringar 

blir nödvändiga i processen för att få värdeflödet att flyta på de sätt som specificeras på kartan över det 

framtida tillståndet?”.  

Som tidigare nämnts bör handlingsplanen inte vara längre än ett år. Handlingsplanen ska visa vilka 

förändringar som planeras att genomföra, vid vilken tidsperiod det ska ske och vad varje arbetssteg 

innehåller. Handlingsplanen ska även innehålla mätbara mål med tydliga avstämningspunkter vid 

fastställda tider. Vartefter förbättringar sker ska kartan över det nuvarande tillståndet ändras och när 

det nuvarande tillståndet överensstämmer med kartan över det framtida tillståndet är det dags att 

genomföra en ny värdeflödesanalys. Ständiga förbättringar sker regelbundet då det alltid kommer att 

finnas något att förbättra (Rother & Shook, 2001). 
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4. Empiri 

Detta kapitel behandlar det empiriska materialet som författarna har samlat under observationer på 

byggarbetsplatsen. Beskrivningarna av arbetsprocesserna kommer till en viss grad att presenteras 

verbalt och innehållet avser det förekommande informationsflödet samt rörläggningsprocessen för de 

tre studerade rörledningarna på byggarbetsplatsen.  

4.1 Informationsflöde 

Följande avsnitt som behandlar informationsflödet för arbetet med de tre ledningarna finns illustrerat i 

värdeflödeskartorna för nuvarande flöde, se bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3. Beställaren av hela 

byggprojektet i Norra Djurgårdsstaden är Stockholms stad. Beställaren och slutkunden för 

rörläggningen är dock det kommunalägda koncernbolaget Stockholm Vatten. De ger ut en 

bygghandling och ställer vissa krav på slutprodukten i form av materialtyper i bädden och 

skyddsfyllen runt om rören. Stockholm Vatten genomför även en del mätningar på rörens riktning, 

läge och höjd innan de godkänner resultatet. STRABAG bygger efter AMA (Allmän Material- och 

Arbetsbeskrivning) som är en samling beskrivningar av beprövade tekniska lösningar för olika 

konstruktioner, i detta fall för markarbeten. STRABAG använder sig även av en toleranshänvisning 

vid namn VAVP79 för att säkerställa kvalitén på arbetet. 

Beställaren och entreprenören kommunicerar genom projektet en gång i veckan via möten med en 

representant från Stockholm Vatten. Det uppkommer ofta planeringsändringar i form av 

kompletteringar eller revideringar i ritningar och via möten samt elektronisk kontakt upprätthålls ett 

kontinuerligt informationsflöde mellan beställare och entreprenör genom hela projektet. 

STRABAG köper in huvuddelen av materialet själv medan Stockholm Vatten tillhandahåller ventiler 

och brandposter. STRABAG söker upp minst tre underleverantörer av material under en anbudsperiod 

så att de kan föreslå ett pris på rörläggningen till Stockholm Vatten. Materialet som behöver köpas in 

är olika typer av rörledningar och fyllnadsmaterial, vilkas mängdförtäckningar finns med i avtalen. 

Vattenledningar köps av Onninen AB medan betongledningar och polymerbetongrör beställs av St: 

Eriks Betongprodukter och fyllningsmaterial köps av NCC ballast. Det är olika från fall till fall när 

ledningarna beställs, oftast avropas rör när det behövs för tillfället. Platschef och arbetsledning har 

ständig kontakt med underleverantören både muntligt och via mail. Rörleverantörerna har möten med 

STRABAG och har även tillgång till STRABAG:s ritningar. Varje vecka kontaktas representanter från 

underleverantörerna. 

Varje torsdag samlas STRABAG:s blockchef, platschef och de andra på platskontoret på 

byggarbetsplatsen och planerar för kommande måndag till kommande torsdag. Nuvarande läge 

diskuteras och frågor ställs kring om det behövs mer resurser i pågående projekt. På måndagen träffar 

de sedan yrkesarbetarna och förmedlar vilka jobb som ska utföras för nuvarande vecka. Senaste 

torsdagens veckoplaneringsmöte tas upp med yrkesarbetarna och de går även igenom 

arbetsberedningen samt om det är något nytt moment som ska utföras. 

På tisdagar hålls ett 4-veckorsplaneringsmöte för att planera några veckor framåt och diskutera 

framtida händelser och hinder som kan uppkomma, så att åtgärder förbereds i förhand. Exempelvis 

kanske arbetet inte kan fortsätta för att det saknas material eller ritningar. Hinder för 

produktionsprocessen kan uppkomma som beror på omständigheter som inte går att kontrollera. I det 

fallet får beställaren ta beslut om tidsförlängning och ansvara för nya kostnader alternativt att beslut 

tas om STRABAG kan sätta sina resurser till ett annat jobb. Om STRABAG har gjort något fel som 

orsakar hinder i produktionsprocessen får de dock ansvara för den kostnaden själva. STRABAG kan i 
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princip få allt material de behöver levererat inom fyra veckor, det är en av anledningarna till att det 

hålls 4-veckorsplaneringar så att planerarna på STRABAG ska kunna planera och beställa material i 

tid. På 4-veckorsplaneringsmötena markerar de även ut vilka gator som de kan fortsätta med på 

ritningar som är uppsatta på väggen i ett planeringsrum. De sätter ut ett rött klistermärke på ritningen 

där det finns hinder och på märket finns även ett nummer som hänvisar till en pärm där orsaken till 

problemet är dokumenterat. 

Arbetsledarna har god kontakt med yrkesarbetarna och yrkesarbetarna har alltid med sig 

ritningsunderlag till arbetsplatsen. Arbetsledarna kommer ibland även förbi under dagen och planerar 

med arbetarna på plats. Om det uppkommer några frågor för yrkesarbetarna under dagarna så kan de 

även kommunicera med arbetsledarna via walkie talkie. Yrkesarbetarna kommunicerar även muntligt 

med mättekniker på plats och grävmaskinisten har kontakt med dumprarna via walkie talkie som gör 

det möjligt att anropa när det behövs fyllnadsmaterial. Stockholm Vatten har byggledare på plats som 

är representanter för organisationen. 

Varannan vecka hålls platschefsmöten med alla aktiva entreprenörer i området för att förmedla vad 

som görs i nuläget och vad som kommer att göras inom den närmsta tiden. På detta sätt förhindras att 

arbetsprocesser krockar mellan de olika byggföretagen på arbetsplatsen.  

4.2 Produktionsflöde 

Produktionsflödet över de tre ledningarna finns illustrerat i värdeflödeskartorna för nuvarande flöde, se 

bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3. Observation av STRABAG:s rörläggningsprocess har ägt rum under 

två arbetsveckor. Under den första veckan observerades rörläggning som utfördes av inhyrda 

rörläggare och kommer därför inte fördjupas eller redovisas i detta examensarbete, eftersom att det av 

STRABAG inte anses vara relevant för studien. I detta examensarbete presenteras istället 

rörläggningen som ägde rum den andra veckan på Ängsbruksgatan där tre olika rör lades, en 

spilledning, en vattenledning och en brunnsledning. Sträckorna för motsvarande ledningar mättes till 

25,6 meter för spilledningen, 28,6 meter för vattenledningen och 18 meter för brunnsledningen. 

Kortfattat kan rörläggningen beskrivas enligt figur 6. 

 

Figur 6 - Principiell tvärsnittsbild över den observerade rörläggningen. 

Ovan visas en principiell tvärsnittsbild över den observerade rörläggningen på Ängsbruksgatan. Det 

silverfärgade röret är brunnsledningen, det rödfärgade är spilledningen och det blåfärgade är 

vattenledningen. Fyllnadsmaterialet under och runtomkring rören består av sand och grusliknande 

material vid namn 0-8- respektive 0-16-material, där siffrorna avser fyllnadsmaterialets kornstorlek i 
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diameter, och det gråa materialet på sidorna består av stenkross med namnet 0150-material. 

Arbetsprocessen för rörläggningen är numrerad i ordning från 1 till 11 med 1 som det första momentet 

och 11 som det avslutande momentet.  

Vid rörläggning på STRABAG finns inget standardiserat arbetssätt att jobba efter utan varje projekt 

och tillfälle innebär olika åtgärder beroende på omständigheterna. Däremot jobbar de utifrån AMA, 

vilket är en samling standardiserade arbetsmetoder och rekommendationer, i detta fall för arbete i 

mark. I det här fallet genomfördes ingen schaktning som oftast sker i andra fall, utan det beslutades 

istället att en viss marknivå skulle uppnås där det sedan på olika höjd skulle läggas rör och sedan 

under projektets gång skulle arbetet stiga uppåt.  

De som jobbar med rörläggningen är i huvudsak två yrkesarbetare som utför det mesta av 

rörläggningsarbetet och en grävmaskinsförare som hjälper till med att hämta och lasta upp material 

som behövs vid rörläggningen. Grävmaskinsföraren kan även komma till handa vid olika moment i 

rörläggningen. Yrkesarbetarna använder olika typer av utrustning på marken, bland annat spadar och 

markvibratorer för packning. Grävmaskinen har möjlighet att byta verktygsfästet under arbetets gång 

beroende på vad som behöver göras, exempelvis kan den koppla på en grävskopa om den behöver 

schakta, lägga material eller platta till. Den kan även koppla på en gaffel när den behöver frakta saker, 

exempelvis rör eller utrustning till yrkesarbetarna. Återfyllnadsmaterial hämtas av dumprar från ett 

mellanlager. 

 

Figur 7 och 8 - Rörläggning på Ängsbruksgatan 

Gemensamt för produktionsflödet över alla tre rören är att i slutet när gropen ska återfyllas och rören 

ska täckas för krävs mycket tid att vänta på återfyllnadsmaterial och att yrkesarbetarna går iväg på 

sidoprojekt för att inte behöva stå och vänta hela tiden. Eftersom att momentet för återfyllnad och 

packning i slutskedet är gemensamt för alla tre rören och inte kan specificeras för ett särskilt rör, har 

en total tid över väntan på nödvändigt återfyllningsmaterial och väntan på grund av att yrkesarbetarna 

gått iväg på sidoprojekt, räknats ut i tre lika långa tidsperioder för alla tre värdeflödesanalyserna. För 

exempel på ritningar som använts av företaget, se bilaga 12, bilaga 13 och bilaga 14. 
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4.2.1 Produktionsflöde för spilledningen 

Följande produktionsflöde finns illustrerat i värdeflödeskartan för spilledningens nuvarande flöde, se 

bilaga 1. Det första momentet som observerades vid rörläggningens början var att en geoduk 

placerades på marken. Denna geoduk som lades var tillräckligt bred för att täcka ytan under samtliga 

ledningar. Anledningen till att geoduken läggs är för att kunna separera olika fyllnadsmaterial på ett 

sätt som gör att röret skyddas mot skador. Efter att geoduken hade lagts ut gick yrkesarbetarna iväg på 

måndagens veckomöte för att gå igenom planeringen och eventuellt nya arbetsmoment som 

uppkommer under veckan.  

Väl tillbaka för att fortsätta behövdes fyllnadsmaterial för ledningsbädden och det uppstod en väntan 

på 30 minuter innan ledningsbädd och packning av ledningsbädden sedan kunde fortsätta. På denna 

ledningsbädd som noggrant packats flera gånger för att nivån inte ska ändras ska sedan rören läggas. 

Rören som är tillverkade av polyetenbetong och levereras till byggarbetsplatsen av St: Eriks 

betongprodukter, måste hämtas av grävmaskinsföraren vid ett lager i mitten av byggarbetsplatsen. Det 

uppstod oklarheter i vilka rör som skulle hämtas vilket bidrog till att hämtningen av rören tog 40 

minuter då fel rör först hämtats och sedan behövde lämnas tillbaka innan rätt rör slutligen hämtades. 

När rören sedan fanns på plats lade både yrkesarbetarna och grävmaskinsföraren med hjälp av 

grävmaskinen rören på plats på ledningsbädden. Därefter uppstod en ny väntan på fyllnadsmaterial 

innan återfyllning upp till halva röret och packning mot röret kunde påbörjas. Anledningen till 

arbetsmomentet är för att röret ska klara av belastning av kommande fyllnadsmaterial och annan 

belastning som kan skada röret. Om inte fyllnadsmaterial noggrant packas upp till halva röret på detta 

sätt är risken stor att röret blir ovalt på grund av den höga belastning och påfrestning som röret utsätts 

för. Fyllnadsmaterialet som packas mot röret fungerar således som ett stöd för röret.  

När det föregående beskrivna arbetsmomentet sedan hade avslutats återstod det bara att täcka över 

röret med olika återfyllnadsmaterial och marknivån mättes noga upp vid olika tillfällen. Innan 

återfyllningen var klar uppkom en lång väntan på återfyllnadsmaterial, då utförde yrkesarbetarna 

sidoprojekt för att inte bara stå och vänta. Vid ett skede av återfyllningen blev det dessutom mörkt och 

en strålkastare behövde hämtas med hjälp av en lyftkran där lamporna dessutom var trasiga och 

behövde bytas, detta tog sammanlagt 80 minuter.   

 

4.2.2 Produktionsflöde för vattenledningen 

Värdeflödeskartan som behandlar det nuvarande produktionsflödet för vattenledningen hittar du i 

bilaga 2. Vattenledningens produktionsflöde är av förklarliga skäl mycket likt flödet för spilledningen 

(se föregående stycke). Vattenledningen är tillverkad av materialet segjärn, vilket levereras av 

Onninen AB. 

Det första momentet som genomfördes var att lägga en geoduk. Innan momentet ”ledningsbädd och 

packning” kunde utföras behövdes det mätas och det uppstod även tio minuters väntan på 

fyllnadsmaterial. Efter att momentet ”ledningsbädd och packning” var klart hämtades vattenledningar 

under 20 minuter med hjälp av grävmaskinen. Rörläggningen kunde sedan börja en kort stund innan 

arbetsdagen var slut och rörläggningen avslutades 25 minuter innan arbetsdagens slut då det krävdes 

tid för att bland annat täcka för rörets mynning och undvika att smuts eller liknande tränger sig in i 

röret. 

Nästa dag kunde rörläggningen fortsätta och efteråt behövde yrkesarbetarna planera nästa moment 

med en arbetsledare vilket tog 20 minuter. Därefter kunde momentet ”fyllning och packning av halva 

röret” utföras innan det mest tidskrävande momentet återfyllning och packning av den återfyllningen 

kunde påbörjas.  
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Innan de sista tidskrävande momenten kunde påbörjas förbereddes ännu en gång en strålkastare för att 

lysa upp arbetsplatsen och kranen tillkallades återigen, vilket sammanlagt tog 70 minuter. Utöver det 

uppstod även en lång väntan på återfyllnadsmaterial och yrkesarbetarna utförde sidoprojekt för att inte 

bara behöva stå och vänta. Senare under momentets gång krävdes fler mätningar som tog tio minuter 

och yrkesarbetarna gick även på nästa måndagsmöte.  

 

4.2.3 Produktionsflöde för brunnsledningen 

Nuvarande produktionsflöde för brunnsledningen finns illustrerat i värdeflödeskartan i bilaga 3. 

Materialet för brunnsledningen är betong och levereras av St: Eriks betongprodukter. Även 

produktionsflödet för brunnsledningen är mycket likt flödet för spilledningen och momenten blir 

därför inte beskrivna lika omfattande som i kapitlet ”Produktionsflödet för spilledningen”.  

Det första momentet som genomfördes var att lägga en geoduk som täcker ytan under den kommande 

spilledningen och brunnsledningen. Därefter krävdes mätning i fem minuter innan momentet 

”ledningsbädd och packning” kunde påbörjas. När det momentet sedan var klart uppstod en väntan på 

hämtning av rör samt en väntan på 15 minuter på grund av kraftigt regn. 

Rörläggningen kunde sedan påbörjas men i slutet av rörläggningen uppstod en väntan på 15 minuter 

då en förgrening behövde hämtas istället för ett vanligt rör som hade lagts dit, detta för att en brunn 

senare skulle sättas i anslutning till röret. Efter att rörläggningen sedan var klar krävdes en ny mätning 

i tio minuter samt en väntan i 30 minuter på att grävmaskinen skulle bli klar med påläggning av 

fyllnadsmaterial inför nästa moment.  

När momenten ”återfyllning och packning halva röret” sedan var klart återstod det sista mest 

tidskrävande momenten ”återfyllning och packning” och likt de tidigare flödena uppstod en lång 

väntan på återfyllnadsmaterial och att yrkesarbetarna gick iväg på sidoprojekt.  
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5. Resultat 

Nedan beskrivs resultatet av det studerade problemområdet och informationen ligger till grund för 

genomförandet av värdeflödesanalysen. Olika former av tid för arbetsprocesserna vid rörläggningen 

presenteras och förklaringar ges till dessa tider. 

5.1 Tidsfördelning av momenten 

I bilaga 7-10 har en fördelning av tiden över de olika momenten vid rörläggning sammanställts. Varje 

cirkeldiagram redovisar hur många procent av den totala tiden som använts för varje moment vid 

rörläggning av de olika ledningarna.  

Den värdeskapande tiden, det vill säga den tid som förädlar produkten, uppgår endast till 42-48 % av 

den totala tiden för de olika ledningarna. 42-48 % är väldigt lågt eftersom att det är den här tiden som 

för processen framåt. Optimalt vore om andelen av den värdeskapande tiden var så hög som möjligt 

och låg närmre 100 %.  

Den nödvändiga men icke värdeskapande tiden, det vill säga tiden för mätning och planering som 

måste utföras, uppgår till mellan 2-7 % för de olika ledningarna. Eftersom att den här andelen av tiden 

är nödvändig för processen kommer den alltid att finnas men bör däremot försöka hållas så låg som 

möjligt.  

Anmärkningsvärt är att den icke värdeskapande tiden, den tid som inte ger kunden något värde alls, 

uppgår till nästan 50 % för alla tre ledningar, det vill säga hälften av den totala tiden som används för 

rörläggningen. Den absolut största delen av den ickevärdeskapande tiden som uppstod var väntan på 

material i form av fyllnadsmaterial eller rörledningar. Andra händelser som kom att kategoriseras som 

ickevärdeskapande tid är väntan på grävmaskin, justering av belysning på arbetsplatsen, avbrott på 

grund av kraftigt regn och att avsluta för dagen. För spilledningen mättes den ickevärdeskapande tiden 

till och med till 51 %, mer än hälften av tiden som läggs för spilledningen, vilket motsvarar totalt 378 

minuter eller sex timmar och 18 minuter. För vattenledningen och brunnsledningen mättes den 

ickevärdeskapande tiden till 495 minuter (48 %) respektive 443 minuter (50 %). Den totala 

ickevärdeskapande tiden som uppstår vid rörläggningen av alla tre rörledningarna blir alltså 1316 

minuter, vilket motsvarar nästan 22 timmar. I och med att den totala tiden som används för 

rörläggningen i det här fallet är 44,5 timmar, kan det i teorin hävdas att om det är möjligt att omvandla 

den ickevärdeskapande tiden helt till värdeskapande tid så kommer det vara möjligt att utföra två 

rörläggningar på samma tid som den observerade rörläggningen.  

 

Figur 9 - Tidsfördelning av momenten för spilledningen. För fördelning av de andra 

ledningarna, se bilaga.  
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6. Analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras olika studerade problem som uppkommit under 

rörläggningsprocessen på byggarbetsplatsen med avseende på informationsflödet och 

produktionsflödet. Sedan ges förslag på förbättringsåtgärder för att kunna skapa ett bättre framtida 

värdeflöde. 

6.1 Informationsflöde 

Värdeflödeskartorna i bilaga 4, bilaga 5 och bilaga 6 illustrerar ett framtida mer värdeskapande 

informationsflöde för de tre ledningarna. Under observationerna av rörläggningen studerades hur 

yrkesarbetarna kommunicerar med arbetsledare, mättekniker och grävmaskinsförare och om det finns 

något att förbättra inom informationsflödet när det handlar om den kommunikationen. Då 

yrkesarbetarna och de andra medarbetarna regelbundet kommunicerar med walkie talkie framkom att 

informationsflödet på detta område inte var onödigt långt på något sätt utan tvärtom var det väldigt 

snabbt och smidigt. Även kommunikationen från grävmaskinföraren till dumprarna, som levererar 

fyllnadsmaterial av olika slag, är smidig genom ett snabbt samtal via walkie talkie. 

Något som däremot kan förbättras är kommunikationen mellan STRABAG och slutkunden Stockholm 

Vatten. En bättre kontakt sinsemellan i tidigare skeden skulle leda till att information om revideringar, 

det vill säga ändring av ritningar och hur rören ska läggas, kommer fram snabbare. Detta skulle ge mer 

tidsmarginal för STRABAG så att de kan undvika beställning av fel material samt att förhinder i flödet 

kan undvikas.  

Om det i nuläget inte finns tillgång till rätt material kan yrkesarbetarna istället behöva fortsätta med ett 

annat rör, ett sidoprojekt på en annan del av byggplatsen eller helt enkelt behöva vänta på rätt material. 

Material som beställts innan revideringen blir för tillfället värdelöst, skapar lager och innebär onödiga 

kostnader. Beställning av nytt material måste sedan göras. Förbättras kommunikationen kring 

revideringar kan processerna istället enklare planeras och utföras i ett rakare flöde. Yrkesarbetarna kan 

då koncentrera sig på ett rör i taget och de slipper skifta mellan flera olika arbetsmoment. 

Något som framkom genom intervju med en av arbetsledarna och platschefen på STRABAG är att 

även kommunikationen mellan STRABAG och de andra företagen som är verksamma på 

byggarbetsplatsen bör förbättras, särskilt i slutet av ett byggnadsprojekt. Det uppkommer ofta 

platsbrist på byggarbetsplatsen i slutet av byggnadsprojekt i och med att andra företag redan har börjat 

bygga hus och stora mängder material och maskiner måste finnas på plats. Då krävs en tydlig 

kommunikation mellan de olika byggföretagen så att det klargörs vart material och maskiner kan 

placeras för att inte störa varandras processer. Om inte denna kommunikation förbättras kommer 

många timmar att gå förlorade genom förhinder och skiftanden i de olika företagens arbetsflöden. 

6.2 Produktionsflöde  

Följande avsnitt (6.2.1 – 6.2.7) redogör förslag på åtgärder som skapar ett framtida bättre och mer 

värdeskapande produktionsflöde för de tre ledningarna. Värdeflödeskartorna för dessa framtida flöden 

illustreras i bilaga 4, bilaga 5 och bilaga 6. Därefter följer ett avsnitt som redogör över hur 

implementering av Lean ofta genomförs fel samt ett avsnitt om den förbättringspotential som Lean kan 

medföra. 



- 28 - 

 

6.2.1 Dåligt fyllnadsmaterial 

Redan innan observation på byggarbetsplatsen av rörläggningen hade påbörjat hade ett stort slöseri 

uppkommit. Hela föregående dagen hade försvunnit i och med att ett fyllnadsmaterial med dålig 

kvalitet hade lagts på platsen för rörläggningen. Detta material gick inte att schakta på ett sätt som 

uppfyller de kvalitetskrav som finns angivna. När yrkesarbetarna sedan hade kommit fram till att 

fyllnadsmaterialet inte höll rätt kvalitet var de tvungna att frakta bort allt detta fyllnadsmaterial igen, 

därmed kunde rörläggningsprocessen inte börja förrän en dag senare då nytt fyllnadsmaterial anlände. 

Först då kunde det läggas en grund inför rörläggningen. Detta slöseri kategoriseras som felaktig 

bearbetning enligt de åtta slöserierna för Lean. Informationen diskuterades fram genom yrkesarbetarna 

och uppkom således innan observationerna hade påbörjats, därför kommer inte denna tid att finnas 

med i värdeflödesanalyserna. Värdeflödesanalysernas fakta ska enbart baseras på uppmätt data under 

observation och inte från yrkesarbetarnas eller andra personers uppfattningar eller erfarenheter. 

6.2.2 Väntan på material kan undvikas genom JIT 

Vid framtagning av ett framtida flöde för rörläggningsprocessen visar värdeflödeskartorna över det 

nuvarande tillståndet och cirkeldiagrammen (se bilagorna) att det största slöseriet är väntan på material 

av olika typer, särskilt väntan på fyllnadsmaterial. Då detta inte tillför kunden något värde måste detta 

slöseri elimineras så mycket som möjligt. För att detta ska åstadkommas bör materialet levereras Just 

in time, JIT. Det finns en rad olika sätt att tillämpa denna just in time-leverans på, och i och med just 

in time kommer även andra slöserier såsom överlager att undvikas. I nuläget köper STRABAG in en 

tjänst av en underleverantör som med hjälp av tre dumprar och dess förare både levererar material och 

åker iväg med överblivet material som måste fraktas bort. Eventuellt skulle kunna vara fördelaktigt att 

äga en eller flera dumprar själva som ett komplement, då mycket fyllnadsmaterial behöver levereras på 

kort tid, exempelvis vid slutskedet av rörläggningen då mycket tid går till att återfylla. Det framkom 

under intervju att STRABAG hyr in denna tjänst för leverans och bortfraktning av material till ett 

fördelaktigt pris, vilket har fått STRABAG att jobba på detta sätt. Men det finns alltså brister, framför 

allt då mycket tid förloras när en stor mängd fyllnadsmaterial behöver levereras på kort tid eller då 

dumprarna är upptagna med jobb på andra delar av byggarbetsplatsen. Detta motiverar förslaget om att 

STRABAG borde äga en eller två dumprar som ett komplement för att kunna sköta leveransen av 

fyllnadsmaterial just in time till rörläggningsplatsen, men det är inte säkert att just detta förslag skulle 

löna sig. Det viktigaste är att ta fram en handlingsplan över hur dessa just in time-leveranser ska 

genomföras, vilket får utvisa om ovanstående förslag är lönsamt eller om en det bör genomföras på ett 

annat sätt.  

Vid ett tillfälle i samband med en frukostrast behövde yrkesarbetarna fyllnadsmaterial för att 

rörläggningen skulle kunna fortsätta. Yrkesarbetarna var då borta på frukostrasten i 30 minuter och när 

de sedan kom tillbaka till arbetsplatsen hade material fortfarande inte anlänt och ytterligare tid gick 

förlorad till att vänta. På arbetsplatsen syntes inte någon dumper till och förmodligen hade de också 

rast eller var borta på ett sidoprojekt. Under samtal med yrkesarbetarna framkom det att 

dumperförarna och rörläggarna inte alltid har raster samtidigt. Om rasterna planeras så att 

dumperförarna undviker att ta rast samtidigt eller direkt efter yrkesarbetarna vid rörläggningen så kan 

de leverera fyllnadsmaterial under yrkesarbetarnas rast. På detta vis finns det alltid tillgång till material 

för yrkesarbetarna när de kommer tillbaka från sin rast och arbetet kan fortsätta direkt. Om denna 

väntetid uppstod för att dumprarna var upptagna på annat håll så hade problemet lösts om det hade 

funnits en eller flera dumprar tillgängliga och om yrkesarbetarna dessutom hade haft behörighet att 

köra dessa hade de själva kunna åkt cirka 500 meter bort och hämta fyllnadsmaterial. På detta sätt 

utnyttjas tiden på ett bättre sätt och leveranser kan ske medan en yrkesarbetare och en grävmaskin 

finns kvar på arbetsplatsen och kan ta hand om leveransen. Det slarvas även en del hos yrkesarbetarna 



- 29 - 

 

med att hålla tiderna när de kommer tillbaka från frukost- och lunchraster. Det handlar om fem, tio 

eller 15 minuters förseningar vilket för stunden kan kännas försumbart men är betydande om hänsyn 

tas till hela produktionsflödet.  

En annan lösning då en stor mängd fyllnadsmaterial behöver levereras på kort tid är att en lastbil 

levererar fyllnadsmaterial. En lastbil kan frakta en större mängd fyllnadsmaterial jämfört med en 

dumper, men är desto större och mindre smidig än en dumper och kan i vissa fall inte ta sig fram på 

arbetsplatsen. Dock finns det ibland platser som ger möjlighet till uppläggning av material och i sådant 

fall kan lastbilen leverera fyllnadsmaterial så att grävmaskin har möjlighet att hämta materialet själv 

istället för att behöva vänta på en dumper.  

6.2.3 Problematiken med rörledningarna 

Ytterligare ett tillfälle där arbetsflödet hindrades var under rörläggningen av spilledningen. Under 

rörläggningen upptäcktes det att polyetenbetongrör till spilledning inte fanns tillgänglig och 

yrkesarbetarna blev tvungna att avsluta processen för att istället fortsätta med vattenledningen. Arbetet 

med vattenröret skulle fortskrida tills det att fler polyetenbetongrör till spilledningen åter skulle bli 

tillgängliga. I och med det behöver mätutrustning i form av en laser som placeras för att 

säkerhetsställa riktning hos rören förflyttas i position för vattenledningen. Eftersom att det är viktigt 

att ställa denna laser rätt så tar momentet cirka tio minuter vilket upprepas två gånger för att sedan 

ställa tillbaka lasern i position vid spilledningen när rätt material kommit, vilket ger ett slöseri på 

minst 20 minuter. Slöseriet kan kategoriseras under omarbete, onödig förflyttning och väntan enligt de 

åtta slöserierna för Lean. Utöver detta slöseri rubbas det kontinuerliga flödet som också det både 

kräver tid och energi. Hade polyetenbetongrör till spilledningen istället funnits tillgänglig hade inget 

slöseri uppkommit. 

Ibland var det oklart för rörläggarna vilken typ av rör som skulle hämtas med avseende på storlek och 

material. En gång hämtade grävmaskinen en rörtyp av fel dimension, vilket upptäcktes när rören 

levererats till platsen och släppts av. Grävmaskinsföraren var då tvungen att plocka upp dessa rör igen, 

köra tillbaka rören till lagret för att sedan hämta rör av rätt storlek. Detta slöseri, onödig förflyttning, 

tog närmare 40 minuter och innebar att yrkesarbetarna stod sysslolösa under tiden. Oklarheterna kring 

rörtyperna bör åtgärdas genom bättre markeringar på materialet i form av klistermärken på rören och 

tydligare skyltning med olika färger för de olika rören vid lagret som hänvisar till samma färger som 

rören har på ritningarna (se bilaga 12 och 14). På detta vis kan grävmaskinsföraren enkelt se vilka rör 

som ska hämtas vid lagerplatsen så att rätt material alltid hämtas direkt. 

6.2.4 Materialspill 

Vid ett tillfälle levererades lite finare 0-8 eller 0-16 material, det vill säga material som i dagligt tal 

kan kallas sand. Materialet lastades av på ett ganska opraktiskt ställe på marken och i anslutning till 

grövre fyllnadsmaterial som gjorde det svårt för grävmaskinen att få upp allt av det nylevererade 

materialet. Eftersom att detta fyllnadsmaterial är dyrare än exempelvis det grövre fyllnadsmaterialet 

som i dagligt tal kan kallas grus eller stenkross bör försiktighet beaktas och grävmaskinen bör istället 

ta detta finare och dyrare material direkt ur dumpern eller ur en container för att inte spill ska 

uppkomma. 

6.2.5 Belysningsproblematik 

Vid arbetsdagarnas slut blev det mörkt och rörläggarna insåg att de skulle behöva mer belysning än 

den belysning som kom från grävmaskinen för att kunna fortsätta rörläggningen. En lyftkran 

tillkallades då för att hämta en cirka fyra meter hög strålkastare som placerades vid platsen för 
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rörläggningen. När strålkastaren sattes igång visades att två av lamporna i strålkastaren var trasiga. Det 

krävdes då att de hämtade nya lampor samt att lyftkranen behövde hissa upp en av arbetarna, i detta 

fall grävmaskinföraren, i en bur för att byta ut de trasiga lamporna. Utbytet av lamporna skedde inte 

den här kvällen utan närmare 80 minuter gick åt till att vänta på lyftkranen med strålkastaren och att 

hämta nya fungerande lampor. Nästa dag behövde utbytet göras och hela processen med lyftkranen 

och förberedelser tog ytterligare cirka 70 minuter. Denna stora tidsförlust är ett slöseri i form av 

väntan och onödigt arbetsmoment som lätt kan undvikas genom att alltid i förväg ha anordnat 

belysning på alla arbetsplatsens områden där det sker arbetsprocesser. På detta vis behöver inte 

arbetsprocessen avbrytas bara för att det blir mörkt. Detta borde även vara ett krav ur 

säkerhetssynpunkt. 

6.2.6 Kvalitetssäkra utrustningen 

Vid ett tillfälle lossnade en sprinter på grävmaskinens verktygsfäste vilket innebar en risk att 

verktygsfästet skulle lossna och lasten skulle tappas, vilket kan skada material och innebära kostnader. 

Detta är även en säkerhetsrisk som kan leda till olyckor på arbetsplatsen. Verktygsfästet lagades 

provisoriskt genom slipning och svetsning utfört av grävmaskinsföraren, vilket kan kategoriseras som 

onödigt arbetsmoment. Det uppstod då en väntan för yrkesarbetarna som inte fick några rör levererade. 

Att sådana händelser uppkommer kan vara svårt att förutse men det bör dock läggas en del tid på att 

kvalitetssäkra utrustningen då och då för att försäkra sig om i förväg att liknande händelser inte 

inträffar. 

6.2.7 Ändra arbetstiderna 

En annan förändring som togs upp i en intervju var att ändra arbetstiderna och börja med två skift eller 

arbeta sju dagar och sedan ha sju dagars ledighet. Detta skulle innebära ett mer kontinuerligt flöde och 

ett bättre utnyttjande av inhyrda maskiner, då STRABAG exempelvis inte äger alla de grävmaskiner 

som används på byggarbetsplatsen. I nuläget finns yrkesarbetarna på plats i 12 timmar på måndagar, 

tisdagar och onsdagar samt 7,5 timmar på torsdagar. Det här betyder att de inhyrda maskinerna står 

stilla hela fredagen, lördagen och söndagen men även de timmar de inte används under de andra 

dagarna. Med två skift och arbete i sju dagar skulle maskinerna exempelvis kunna användas fyra 

timmar längre måndag till onsdag och 16 timmar längre varje fredag, lördag och söndag om skiften 

avser åtta timmar. Ett mer kontinuerligt flöde skulle uppnås och maskinerna skulle utnyttjas maximalt 

men fler yrkesarbetare skulle behövas. 

6.2.8 Lean i byggbranschen 

Många företag som idag arbetar med implementering av Lean sköter det inte på rätt sätt. Under 

observationerna intervjuades olika personer på både byggarbetsplatsen och kontoret och de tillfrågades 

bland annat vad de visste om Lean. Det visade sig att många i organisationen knappt hört talas om 

Lean eller dess verktyg och därför bör extra resurser sättas in för information till samtliga i 

organisationen och arbete bör läggas på att skapa engagemang. 

Själva filosofin och metodiken tas ofta upp men arbetet tas inte på allvar och ofta görs endast lite eller 

inget i strävan mot ständiga förbättringar. En grundläggande förutsättning är att hela ledningen ska 

vara engagerad och förändra hela företagets tankesätt kring arbetsprocesserna. Lean-tänket ska 

genomsyra hela verksamheten och få hela organisationen att engagera sig i implementeringen. Det bör 

även utses flera personer eller en arbetsgrupp som har som ansvarsområde att genomföra 

implementeringen av Lean och förbättringsarbetet. Ett problem är att det ofta sker motstånd från 

chefer i och med vissa drastiska åtgärder som krävs vid implementering av Lean. Det kan ses som 
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krävande extraarbete och de framtida förbättringar som det ger upphov till ignoreras. Därför måste 

dessa utvalda personer eller arbetsgruppen med ansvar för implementeringen av Lean lyckas ta fram 

och förmedla budskapen kring Lean-filosofin till hela organisationen, ända upp till de högsta cheferna. 

Det bör läggas vikt på filosofin, värderingarna och kulturen snarare än de olika verktyg och 

metoderna. 

6.2.9 Stor förbättringspotential 

Under de två veckorna som observationerna utfördes förekom nästan alla de åtta slöserierna som Lean 

omfattar. Det är svårt att definiera vad som är överproduktion i rörläggningen då yrkesarbetarna bara 

utför redan planerade arbeten och inte mer än så. Dock förekommer det ibland att en rörledning har 

lagts och det sedan uppkommer en revidering som gör att de måste ta bort rörledningen och lägga dit 

något annat, till exempel en förgrening. Detta kan ses som överproduktion men kategoriseras framför 

allt som omarbete. I övrigt observerades alla de definierade slöserierna vilket tyder på att dessa verkar 

allmänt accepterade av alla inblandade och förmodligen förekommer slöserierna ofta, vilket 

framlägger bevis för att rörläggningsprocessen har en stor förbättringspotential. 
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7. Slutsatser och rekommendationer 

Detta kapitel samlar de slutsatser som tagits och ger på detta vis svar på målen och bakgrunden till 

rapporten. Rekommendationer ges för ett fortsatt arbete med värdeflödesanalys på 

rörläggningsarbeten. 

 

Studiens huvudsakliga syfte var att genomföra värdeflödesanalys på STRABAG:s rörläggningsprocess 

och genom denna identifiera slöserier i processerna. Dessa slöserier skulle sedan elimineras i teorin 

och ett förslag på ett bättre framtida flöde skulle tas fram. Resultatet är menat att fungera som en 

utgångspunkt för fortsatt utveckling av rörläggningsprocessen hos STRABAG.  

Målsättningen innebar att tre stycken värdeflödesanalyser genomfördes på rörläggningsprocesserna 

varav en på rörläggningen av en spilledning, en annan på rörläggningen av en vattenledning och en 

tredje på rörläggningen av en brunnsledning. Dessa rörläggningsprocesser analyserades med avseende 

på värdeskapande tid, icke värdeskapande tid och nödvändig men icke värdeskapande tid. Tiderna 

beräknades och delades upp så att den icke värdeskapande tiden och vad som orsakade den kunde 

identifieras. Det visade sig att den icke värdeskapande tiden, alltså den tid som inte tillför kunden 

något värde alls, uppgick till cirka 50 % för varje ledning vilket innebär en anmärkningsvärd stor 

mängd slöseri. Därefter togs förslag fram för att eliminera den icke värdeskapande tiden och skapa ett 

bättre flöde med mindre slöserier för rörläggningsprocesserna. Dessa tider sammanfattades och 

illustrerades i två olika värdeflödeskartor för varje ledning varav de första kartorna visar det nuvarande 

flödet som illustreras i bilaga 1, bilaga 2 och bilaga 3. De framtida kartorna, som visas i bilaga 4, 

bilaga 5 och bilaga 6, visar ett framtida snabbare flöde med mindre slöserier och är således ett förslag 

på ett förbättrat arbetssätt som har uppnåtts med hjälp av Leanfilosofin. 

En slutsats som kan dras är att STRABAG och även andra entreprenörer i byggbranschen kan tjäna 

mycket på att genomföra värdeflödeskartläggningar på sina rörläggningsprocesser men även på alla 

andra produktionsprocesser som är aktuella hos företaget. En annan slutsats som kan dras efter den 

genomförda studien är att värdeflödesanalysen är ett kraftfullt verktyg inom Lean för att identifiera 

flaskhalsar i produktionen och effektivisera processerna genom att synliggöra och kartlägga vart mest 

slöseri uppkommer i flödet och därefter systematiskt eliminera dessa slöserier. Detta är något som 

återspeglas i resultatet och analysen, då en mängd slöseri kunde elimineras och ett bättre och mer 

värdeskapande framtida flöde kunde tas fram i värdeflödeskartorna. Ännu en slutsats som kan dras är 

att värdeflödesanalysen även har potential på många andra områden eftersom den inte är låst till  

produktionen utan kan i princip användas inom vilket verksamhetsområde som helst för att skapa 

effektivitet. En rekommendation är att vid arbete med värdeflödesanalys bör tas i åtanke att syftet med 

analysen är just att identifiera och ta fram slöserier, inte att utföra några handlingar för att få bort 

dessa. Lean omfattar andra metoder och verktyg för det ändamålet.   

Arbetsprocesserna på de flesta byggarbetsplatser där anläggningsarbeten i mark utförs är ofta många, 

komplexa och tar lång tid att genomföra, i vissa fall flera dagar. Att kartlägga alla värdeflöden som 

sker kan därför vara svårt om det ses till resurserna som kommer att behövas. Samtidigt är det viktigt 

att inte förlora helhetsbilden som är huvudsyftet för värdeflödeskartläggningen. Kartläggningen ska 

alltså utföras i förhållande till avsatta resurser men även på ett sätt som gör att det skapas en 

helhetsbild av värdeflödet. 

Svårigheter uppkommer ofta i detta fall när de hoppar mellan olika arbetsmoment och sidoprojekt tar 

upp en stor del av tiden i flödet. Då är det viktigt att hänsyn tas till alla dessa tider och att det klart 

definieras vilka moment som berör det studerade värdeflödet och vilka moment som är väsentliga för 
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de andra värdeflödena. Att det idag uppstår mycket väntetid på grund av att olika arbetsprocesser 

skiftar mycket och sidoprojekt utförs, är en av huvudorsakerna till att så mycket slöseri förekommer. 

Därför bör mycket arbete läggas på att få ett så rakt flöde som möjligt där arbetarna koncentrerar sig 

på en process i taget. Ett annat område som innebär en stor del av slöserierna är väntan på 

återfyllnadsmaterial, som till stor del beror på att dumprarna inte finns på plats med nytt material när 

det behövs. Detta går som det framkommer i rapporten möjligtvis att lösa genom att STRABAG äger 

en eller flera dumprar och yrkesarbetarna har tillstånd att köra dessa, så att just in time-leveranser kan 

tillämpas. Detta är en kostnadsfråga som vid första anblick kan verka mindre lönsam men som på 

längre sikt kan leda till ett snabbare flöde med mindre slöseri. Huruvida förslaget är lönsamt eller inte 

måste undersökas men det är viktigt att problematiken lyfts fram och att just in time implementeras på 

ett eller annat sätt. Ett annat område som behöver förbättras är kommunikationen mellan STRABAG 

och andra verksamma företag på platsen, särkilt i slutet av ett byggnadsprojekt då det kan råda 

platsbrist och de måste dela på mindre ytor för maskiner och material.  

Innan arbetet med värdeflödesanalysen påbörjas för rörläggning rekommenderas att en ledare och 

några personer eller en hel arbetsgrupp utbildas inom Lean-filosofin och dess metoder. Dessa personer 

ska ha goda kunskaper kring hur arbetet bedrivs och hur tillvägagångssättet vid en värdeflödesanalys 

går till. De har sedan till uppgift att sprida Lean-filosofin till resten av organisationen och se till så att 

Lean-tänket finns i hela verksamheten. Det behöver skapas engagemang, kundfokus och en vilja till 

ständiga förbättringar, från yrkesarbetarna ända upp till den högsta ledningen. När kartläggningen av 

arbetsprocessen utförs ska alla inblandade hjälpas åt att identifiera slöserier och områden som kan 

förbättras. 

När väl problemen och slöserierna har tagits upp till ytan kommer det att krävas resurser för att 

genomföra effektiviseringarna och förbättringarna. Det gäller då att ledningen är villig att satsa en del i 

form av utbildning, personal, tid och pengar för att kunna bedriva förbättringsarbetet, annars förloras 

hela meningen med att utföra en värdeflödesanalys eller att implementera Lean överhuvudtaget. 

Att Lean-tänket till en stor del saknas inom byggbranschen är känt och detta har även bekräftats under 

observationerna. Därför rekommenderas starkt att STRABAG och alla andra företag inom 

byggbranschen satsar mer på implementeringen av Lean och dessutom tar förbättringsarbetet på allvar 

innan värdeflödesanalysen genomförs. Det handlar om att successivt förändra hela organisationens 

tankesätt kring hur verksamheten ska bedrivas och sedan på lång sikt få en effektivare produktion och 

ett bättre resultat. För att detta ska vara möjligt krävs en engagerad ledning som kan skapa en vilja och 

en attityd hos resten av organisationen, ända ut till yrkesarbetarna i produktionen, att jobba mot 

ständiga förbättringar.  

Svårigheten med informationsinsamlingen och skapandet av värdeflödesanalysen var att vi ville ha en 

ständig dialog med rörläggarna medan de behövde fokusera på sitt arbete. Vi ville inte inkräkta för 

mycket i deras jobb och vara ett hinder genom att hela tiden avbryta för frågor eller stå i vägen. En 

annan svårighet var att vi hela tiden behövde vara på plats och observera men eftersom att platsen är 

klassad som en ”farlig miljö” har vi fått stå på avstånd alternativt flyttat på oss då och då och ibland 

har vi fått observera bakom en stängd grind på långt håll och därmed har vår kommunikation med 

arbetarna försvårats. 

Lättast hade varit om en kamera satts upp som skulle möjliggöra dokumentation av allt på film, 

snabbspolning av flöden, exakta tidpunkter och få med all nödvändig information på så sätt. Då hade 

vi dessutom inte behövt vara på plats hela tiden. Det hade varit mer optimalt än som nu då vi varit 

tvungna att stå i vägen ibland och ställa frågor mitt under arbetet. Problemet med videodokumentering 

är att det strider mot arbetskulturen på byggarbetsplatser och kan i vissa fall uppfattas som personligt 
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kränkande. Därför utfördes alla observationer på plats med egna ögon och ständig dokumentering 

skedde med en laptop. 

Informationsinsamlingen har genomförts med olika metoder och informationen är tagen från olika 

källor, på detta vis har en hög validitet uppnåtts. Det har under studien som tidigare nämnts 

genomförts egna observationer och mätningar på plats samt litteraturstudier och intervjuer.  

Reliabilitet har inte påverkats betydande på grund av svårigheterna med att ständigt kommunicera med 

yrkesarbetarna. Observationer och mätningar har fortfarande kunnat utföras konstant vid alla olika 

tillfällen och all relevant data har kunnat samlas in, sedan har procentuella medelvärden räknats fram. 

På detta sätt har en hög reliabilitet säkerställts.   

Värdeflödesanalyserna i studien behandlar rörläggningprocesser och dess förutsättningar, därför kan 

det vara svårt att göra om denna studies värdeflödesanalyser och få exakt samma resultat. Helt klart är 

dock att mycket slöseri skulle upptäckas om dessa värdeflödesanalyser genomfördes igen. Slutsatserna 

om värdeflödesanalysens effektivitet och användbarhet bör dock bli samma oberoende av vilken 

process den genomför på. 
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Bilaga 1 – Spilledningens nuvarande flöde  
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Bilaga 2 – Vattenledningens nuvarande flöde 
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Bilaga 3 – Brunnsledningens nuvarande flöde 
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Bilaga 4 – Spilledningens framtida flöde  
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Bilaga 5 – Vattenledningens framtida flöde 
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Bilaga 6 – Brunnsledningens framtida flöde 
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Bilaga 7 – Tidsfördelning av momenten för det som påverkar spilledningen 
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1% 

Ledningsbädd/ 
packning (VS) 

7% Rörläggning (VS) 
8% 

Återfyllning/packning 
halva röret (VS) 7% 

Återfyllning (VS) 
3% 

Återfyllning och 
packning (alla rör) 

(VS) 
16% Planering, mätning 

(NIVS) 
7% 

Väntan (IVS) 
51% 

Tidsfördelning av momenten för det som påverkar 
spilledningen 

Värdeskapande tid 
(VS) 
42% 

Nödvändig men 
ickevärdeskapande 

tid (NIVS) 
7% 

Ickevärdeskapande 
tid (IVS) 

51% 
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Bilaga 8 – Tidsfördelning av momenten för det som påverkar 

vattenledningen
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Bilaga 9 – Tidsfördelning av momenten för det som påverkar 

brunnsledningen 
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Bilaga 10 – Tidsfördelningen av momenten angivna i minuter 

Tidsfördelningen av momenten för det som påverkar spilledningen 
 Geoduk (VS) 10 

Ledningsbädd/packning (VS) 55 
Rörläggning (VS) 60 
Återfyllning/packning halva röret (VS) 50 
Återfyllning (VS) 20 
Återfyllning och packning (alla rör) (VS) 122 
Planering, mätning (NIVS) 55 
Väntan (IVS) 378 

  Värdeskapande tid (VS) 317 
Nödvändig men ickevärdeskapande tid (NIVS) 55 

Ickevärdeskapande tid (IVS) 378 
 

Tidsfördelningen av momenten för det som påverkar vattenledningen 
 Geoduk (VS) 15 

Ledningsbädd/packning (VS) 80 
Rörläggning (VS) 40 
Återfyllning/packning halva röret (VS) 15 
Återfyllning (VS) 180 
Packning återfyllnad (VS) 20 
Återfyllning och packning (alla rör) (VS) 122 
Planering, mätning (NIVS) 60 
Väntan (IVS) 495 

  Värdeskapande tid (VS) 472 
Nödvändig men ickevärdeskapande tid (NIVS) 60 

Ickevärdeskapande tid (IVS) 495 
 

Tidsfördelningen av momenten för det som påverkar brunnsledningen 
 Geoduk (VS) 10 

Ledningsbädd och packning (VS) 70 

Rörläggning (VS) 105 

Återfyllning/packning halva röret (VS) 35 

Återfyllning och packning (VS) 90 

Återfyllning och packning (alla rör) (VS) 122 

Planering, mätning (NIVS) 20 

Väntan (IVS) 443 

  Värdeskapande tid (VS) 432 

Nödvändig men ickevärdeskapande tid (NIVS) 20 

Ickevärdeskapande tid (IVS) 443 
 

Tiderna är angivna i minuter. Gruppering har gjorts med beteckningarna VS för Värdeskapande, NIVS 

för Nödvändigt men icke värdeskapande och IVS för Icke värdeskapande.
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Bilaga 11 - Intervjufrågor 

 

Ge exempel på olika aktiviteter du tycker kan kategoriseras till gruppen ”nödvändiga med icke 

värdeskapande”? 

Vad tycker du att de huvudsakliga målen eller målet är med en värdeflödesanalys? 

Bör raster och lunch tas bort helt från värdeflödesanalysens beräkningar? 

Vem är beställaren av rörläggningen? 

Ställer beställaren några krav och i sådant fall vilka? 

Hur fungerar det med kontrakt och bygghandlingar? 

Vad ingår och specificeras i avtalen? 

Hur mycket kommunicerar beställaren och STRABAG genom projektet? 

Vem godkänner slutprodukten? 

Hur går det till vid upphandlingsskedet? 

Vilka underleverantörer väljs och hur väljs dessa? 

Vem sköter samordning på byggplatsen? 

Tas kontakten med underleverantörerna över av arbetsledningen någon gång? 

Vilka ansvarar för delegering av arbetsuppgifter och vilka har informativa roller? 

Hur sker kommunikationen från arbetsledningen ut till yrkesarbetarna? 

Hur ofta hålls möten, vad tas upp och vem håller i mötena? 

Vad ansvarar STRABAG för på den här byggarbetsplatsen? 

Drivs det här projektet tillsammans med några andra organisationer? 

Tycker ni att något kan förbättras i informationsutväxlingen, i sådant fall vad? 

Hur fungerar logistiken och vart lagras materialet? 

Vad är det som styr arbetstiderna i nuläget? 
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Bilaga 12 - Ritning över rörledningarna på Ängsbruksgatan 
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Bilaga 13 - Ritning över rörledningarna på Ängsbruksgatan 
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Bilaga 14 - Ritning över planerad rörläggning på ospecificerad gata 
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