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Abstract 

The real estate industry is undergoing changes. Licensing of Real Estate Managers to ensure 
competence has in recent years been studied and proposed. Standardization through ISO 
certification has been studied for property management and studies identified a possible 
need for standardization. However, the author of this essay not encountered Lean or 
practices from other sectors applied nor widely investigated in the property sector. 

 

Simple efficiency and cost saving measures have most likely already taken place, much as the 
effect of the financial crisis. Energy saving measures are required and sought by political and 
environmental goals. Long-term sustainable thinking is something that is required and is 
recommended by industry personnel for running an efficient administration. Strategic 
actions will be important in order to raise revenue or reduce expected future costs. A good 
planning is essential to deal with the uncertainties associated with property management. 
Communication, competence and continuity have been shown to be the keys to an efficient 
operation. 

 

By examining the activities and challenges of property management, people have expressed 
development opportunities in several areas. A possibly necessary development, following 
one of the report's findings, show that the industry consider itself to be somewhat inferior 
comparing work for efficiency with other industries. Therefore there is a relevance of a 
survey of industry philosophies, in this case Lean. This work aims to disclose Lean and to 
investigate and analyze some of the industry's organizational challenges. 

 

Several interesting results have been obtained within the work with this paper. A relatively 
large proportion of respondents who participated in the survey believe that there is a 
positive effect of greater use of philosophies such as Lean - a perception that increases as 
Lean knowledge held by the respondent increases. Here, studies also show a spread 
depending on the position of the respondent, within the company and within the industry. 
For example: In questions about work concerning efficiency improvements and development 
opportunities. 
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Sammanfattning 

Fastighetsbranschen genomgår idag till viss del förändringar och utvecklas. Auktorisation av 
förvaltare för att säkerställa kompetens har under de senare åren undersökts och föreslagits. 
En standardisering genom ISO certifiering har undersökts för fastighetsförvaltningens del och 
identifierat ett möjligt behov av standardisering. Däremot har författaren till denna uppsats 
inte stött på Lean eller metoder från andra sektorer tillämpade eller i större utsträckning 
undersökta inom fastighetsförvaltning.  

 

Många enkla effektiviserings- och kostnadsbesparingsåtgärderna har redan tagit plats, 
mycket som effekt av finanskrisen. Energibesparingsåtgärder krävs och eftersträvas i 
politiska och miljömässiga mål. Ett långsiktigt hållbart tänkande är någonting som krävs och 
förordas av branschaktiva för att driva en effektiv förvaltning. Strategiska åtgärder blir 
viktiga för att kunna höja intäkter eller minska förväntade framtida kostnader. En bra 
planering är viktig för att hantera de osäkerheter som är förknippade med 
fastighetsförvaltning. Kommunikation, kompetens och kontinuitet har visats vara nycklar till 
en effektiv verksamhet. 

 

Genom att undersöka verksamheten och utmaningar för fastighetsförvaltning har personer 
uttryckt utvecklingsmöjligheter inom flera områden. En möjligtvis nödvändig utveckling då 
en av rapportens upptäckter visar på att branschen anser sig vara lite sämre vad gäller 
effektiviseringsarbete än andra. Därför finns en relevans av undersökning en av industrins 
filosofier, i detta fall Lean. Inom ramen för detta arbete får avses att upplysa om Lean och 
undersöka samt analysera några av branschens organisationsmässiga utmaningar.  

 

Flera intressanta resultat har erhållits i arbetet. En relativt stor del av respondenter som 
deltagit i undersökningen tror på positiva effekter av ökad användning av filosofier som Lean 
- En uppfattning som ökar när vetskapen om Lean hos de svarande ökar. Undersökningar 
visar även på en spridning beroende på position inom företagen, dels inom jämförelse av 
effektiviseringsarbete och dels inom var utvecklingsmöjligheterna anses finnas. 



 

 

6 

 

 

Förord 

Arbetet omfattar 15 högskolepoäng på Kungliga Tekniska högskolan som en del av 

Civilingenjörsutbildningen Samhällsbyggnad med inriktning Fastighetsekonomi och 

Fastighetsjuridik. Denna rapport skrivs på institutionen för fastighet och byggande. Detta 

arbete har varit mycket intressant i fråga om branschens metoder, uppfattning om dessa samt 

möjliga effektiviseringsområden. Förhoppningsvis finns i och med arbetet en grund för eller 

intresset av vidare undersökning och utredning av branschens ”skygglappar”. 

 

Det här arbetet hade inte kunnat knytas ihop utan information och hjälp från: 

Ove Nordqvist, Chef Affärs- & Verksamhetsutveckling Newsec 

Ulf Näslund, Chef Teknik & Service   Vasakronan 

 

 

Ett stort tack går även till er som svarade på enkäten och till Hans Lind för god handledning. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

 
Effektiviseringar inom fastighetsförvaltning görs i regel genom att minska kostnader (Ståhl & 
Styrbjörn, 2009). Antingen genom minskade driftkostnader genom investeringar, exempelvis 
renoveringar för energieffektiviseringar, kapning av kostnader eller intäktshöjande såsom 
standardhöjningar eller långsiktiga strategiska utvecklingsplaner.  
 
Fastigheter och byggnader är passiva i jämförelse med t.ex. en tillverkningsindustri - där man 
vid dåliga tider kan minska personal och produktionstakt har man inte samma medel att 
arbeta med normalt som förvaltare. Tillsammans med hyresregleringen ger passivitet och 
osäkerheten om status hos konstruktion och integrerade system en utmaning i hur man 
optimerar förvaltning utifrån de verktyg som finns att tillgå.  
 
”Underhåll har gått från ett nödvändigt ont till en del av processen med fokus på 
tillförlitlighet och kostnadseffektivitet” (Lind & Muyingo, 2012b) i och med övergången till 
detta synsätt har sektorn i fråga arbetat på optimerad användning av resurser för underhåll.  
 
Lean är en inom tillverkningsindustrin beprövad filosofi/metod för optimering av produktion, 
drift, etc. Incitament för att kontinuerligt verka för en effektivitet med en mer 
kostnadseffektiv användning av resurser är mer påtagliga inom tillverkningsindustrin. Tidig 
global konkurrens, hög produktionsvolym eller speciella förutsättningar tvingar aktörer att 
ständigt förbättras. Något som kanske inte fastighetsägare upplevt på samma sätt.  
Industriellt synsätt (Lean) för processer har senaste decennier implementerats i 
organisationer och företag utanför den industriella sektorn.  
 
Sjukhus är ett exempel på industri där Lean blir vanligare och vanligare där kvalitet är viktigt 
och ”fel” är oacceptabla (Chiarini, 2013; Melbi, 2012). Fel inom fastighetsbranschen är ofta 
kopplade till stora kostnader och det är viktigt att allt blir rätt från början. Detta gör att Lean 
kan vara intressant att applicera.  
 
Förvaltningstjänsten innefattar exempelvis tjänster av finansiell karaktär, underhållsåtgärder 
som kräver viss typ av bygg eller installationsprocess. Drifttjänster är viktiga för att skapa en 
bra miljö för kunderna där en viss kvalitetsnivå måste hållas. De kritiska egenskaperna kan 
till exempel vara att ha korrekt underlag för underhållsarbete, arbetsplan och nödvändiga 
resurser. Dessa bör hålla en viss kvalitet för att inte orsaka problem längre ned i processen.   
 
Vid studierna av ämnen inom bygg och fastighetsbranschen inom ramen för 
Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH behandlas till exempel processer inom 
lantmäteriförfarande, plangenomförande, byggprocesser etcetera. Inom vilka områden 
dessa processer allt som oftast beskrivs övergripande som en bransch där många aktörer 
med varierande incitament och åsikter finns. Utöver den mångfacettering som finns är 
branschen ”utsatt” för en stark lagstiftning, särskilt de kommunala bolagen. Hinder och 
tillvägagångssätt i förfaranden och processens utseende avhandlas inom ramen för 
utbildning.  
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Något som däremot inte studeras nämnvärt är process-effektivitet och standardisering. 
Utredningar avseende standardiseringar och kvalitetssäkring finns att tillgå, se till exempel 
(Nylander, Rinman, & Presson, 2002).  
 
Fastighetsbranschen står inför en hel del utmaningar inom en överskådlig framtid med 
politiska styrmedel för energieffektivisering, ett ökat underhållsbehov på ett åldrande 
bestånd med en ökande osäkerhet i en sektor där fel kan få dyra konsekvenser. I och med 
underhållsbehovet i det befintliga beståndet ökar, får förvaltningen att få en större inverkan 
i framtiden och byggnader som i regel behöver drift-effektiviseras genom delvis kostsamma 
renoverings- och underhållsåtgärder. Enligt Lind & Muyingo (2012) behöver det till exempel 
finnas en rationell struktur i förvaltningen för hus byggda 1950 – 1960. 
  
När det kommer till effektiv fastighetsförvaltning och kvalitet finns det en del uppsatser 
redan skriva om men applicering av Lean har inte påträffats, sånär som på en uppsats om 
”Lean energiförvaltning” (Andersson, 2013). Fastighetsbranschen har historiskt identifierat 
sig som en unik bransch med unika förutsättningar och därigenom arbetat inom en egen 
sfär. När varje projekt är unikt och har egna förutsättningar finns risk för att man uppfinner 
hjulet gång på gång. Det är enkelt att fastna i vanor och därför ät det viktigt att ibland ta steg 
utanför sfären.  
 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är undersöka och uppmärksamma ett inom förvaltningsbranschen inte 
så vanligt begrepp, Lean. Genom att identifiera samt utreda för vilka delar av 
fastighetsbranschen, speciellt förvaltningen som har möjlighet att effektiviseras samt vilka 
verktyg, metoder eller värderingar som används eller kan användas för att en effektiv 
förvaltning ska uppnås. Uppsatsen avser även att analysera hur teori, värdegrunder och 
praktik inom Lean stämmer in med fastighetsbranschen. 
 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen avser att utreda effektiviseringsbehov och möjliga metoder som tillämpas/kan 
tillämpas. ”Effektiv” avses i detta fall i ett bredare perspektiv då en del av uppsatsen är 
avsedd att undersöka eventuellt användande eller behov av Lean inom fastighetsförvaltning. 
Data och information om Lean applicerad för fastighetsbranschen är inte omfattande. I den 
mån företag använder sig av metodiken vid fastighetsförvaltning är det ofta industriella 
företag vilka själva förvaltar fastigheten. På grund av dataunderlagsbristen kommer 
uppsatsen istället att utgå dels ifrån de problem och utmaningar som går att identifiera, dels 
utifrån Lean-teori om vad som är applicerbart och detta i huvudsak inom olika delar av 
verksamheten. 
  



 

 

11 

 

 

1.4 Disposition 

Arbetet disponeras genom först bakgrund, syfte och metod redovisas. Sedan följer en 
grundlig redovisning av vad Lean är och innehåller i kapitel tre. Från tillverkningsindustrins 
vagga har Lean implementerats av andra sektorer vilket redovisas i kapitel fyra. För att 
kunna knyta an till fastighetsförvaltningen följer teori över detta i kapitel fem, viss Lean-teori 
inom ämnet presenteras, kapitel fem avslutas med ekonomisk fastighetsförvaltning. 
Resultaten från intervju och enkät redovisas i kapitel sex vilket följs av analys och avslutande 
diskussion samt slutsats. 
 

1.5 Definitioner 

Preventivt underhåll – Underhåll som avser att förekomma fel. 
 
Planerat underhåll – Underhåll enligt underhållsplan utan förekommande av fel 
 
Opportunistiskt underhåll – Åtgärder vilka utförs på grund att tillfälle ges i samband med 
annan åtgärd.  
 
Konditionsbaserat underhåll – Avläsning eller inspektion utgör beslutsgrund för åtgärder 
 
Tidsbaserat underhåll – Tidsaspekten utgör beslutsgrund för underhåll 
 
Korrigerande underhåll – Underhåll som avser att avhjälpa fel. Kan utföras enligt plan för 
mindre akut eller direkt vid akuta behov. 
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2. Metod 

2.1 Ämnesval 

Valet av ämne gjordes med en grund från författarens sida därför att det inte är en aspekt 
som har behandlats inom utbildningen för fastighetsekonomi och juridik i någon större 
utsträckning. Författaren har egna erfarenheter från industriell tillverkning och styrning samt 
implementering av verktyg och processtyrning enligt Lean. Dock bör nämnas att författaren 
inte har någon certifiering eller utbildning (mer än praktiskt arbete) inom området.  
 
Inte riktigt behandlats mer än som långsiktigt tänkande, har frågeställningar angående om 
Lean skulle ha en tillämpbar effekt på fastighetsbranschen – en bransch där det är svårt att 

öka sina intäkter
1
? I samtal med branschfolk har det funnits visst intresse visats för att 

undersöka, eller öppna upp för diskussionen, samtidigt som det blir vanligare att service-
organisationer implementerar Lean i verksamheter  
 
Om intäkter är reglerade så är det minskade utgifter som ger ökad marginal, ”Lean-filosofin” 
avser till viss del att identifiera och eliminera slöseri, vilket är minimering av onödiga 
kostnader och optimering av resurser. Med stora förväntade insatser inom exempelvis 
miljonprojektet beskrivna ovan med det stundande renoveringsfönster samt kapitalbehovet 
och en uppfattat tröghet i form av lagg generellt inom branschen tycker författaren att det 
vore nyttigt att undersöka eventuella nyttor och möjligheter branschen kan tillskansa sig 
genom arbete utifrån ett Lean-perspektiv. 
 

2.2 Kritik  

Författaren har genom erfarenheter och studier erhållit del-kunskaper om både 
tillverkningsindustrin och fastighetsbranschen. En ingående åsikt är att tillverkningsindustrin 
överlag har mer utvecklad effektiviseringsstrategi och branschen har en större strävan efter 
en ”perfekt” process. En föreställning är även att en mer definierad process vilket medför 
större identifieringsmöjligheter gör att det blivit mer naturligt att arbeta med specifika och 
direkta verktyg.  
 
Författaren läser Civilingenjörsprogrammet fastighetsekonomi och fastighetsjuridik inom 
samhällsbyggnad vilken har gett en bred syn och insikt om vilka behov byggnader har men 
däremot mindre hur branschen praktiskt arbetar. Detta nämns på grund av bristen på 
erfarenhet från praktiskt arbete inom fastighetsbranschen kan utgöra en grund för viss 
felanalys och ökar osäkerheten för en studie av teoretiska tillämpningsexempel av Lean 
vilket gör att detta får frångås i arbetet.  
 
Författaren avser att ha en så objektiv inställning som möjligt under arbetet. 

                                                 

 
1

 Avser hyresökningar vid redan fakturerad marknadshyra eller bruksvärderiktig hyra  
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2.3 Metodansats 

Eftersom viss erfarenhet och föreställningar kan anses finnas hos författaren av denna 
uppsats är en deduktiv ansats att föredra (Wallén, 1993). Arbetet ska undersöka och beskriva 
fastighetsbranschens (fastighetsförvaltning) effektivisering, standardisering och 
kvalitetsarbete (Lean, ISO9000, TQM) och övergripande undersöka vilka delar där 
effektivisering anses nödvändig genom utförande av kvantitativ enkätundersökning samt 
litteraturstudier. Arbetet ska undersöka ”fokusområden” och genom intervju och 
litteraturstudier utreda vad branschfolk och forskning anser om effektiviseringsarbetet i 
fastighetsbranschen. Utifrån enkätsvar, intervju och litteraturstudier besvara hypotesen om 
Lean anses göra nytta om det implementeras för att verka process-optimerande, 
kvalitetsförbättrande eller slöseriminskande. 
 
Den ursprungliga iden var att med hjälp av kvalitativ undersökning utreda en eventuell nytta 
och sedan utgå med en bredare enkät som med litteraturstudier skulle undersöka eventuell 
applicering av Lean inom de utredda aktuella områdena. På grund av för få respondenter för 
intervju fick istället en kvalitativ enkät utgå för en kartläggning av allmänna 
förbättringsområden inom branschen och eventuell applicering av Lean.  
 

2.3.1 Dataunderlag – Sekundärdata 
Sekundärdata är data som annan än författaren till uppsatsen samlat in ( Akademin för 
ekonomi, samhälle och teknik, 2014) vilket i detta fall avser dels egna litteratursökningar och 
dels mottagande av rekommendation på artiklar och rapporter från handledare. Litteratur 
för Lean valdes utifrån rekommendation av yrkesverksam ingenjör inom 
tillverkningsindustrin, vilket var den studielitteratur som använts för kurs avseende detta 
dock i en senare upplaga. Författaren gavs även en version av utbildningsmaterial från 
Volvos implementering av Lean och användning av Leanverktyg. I övrigt eftersöktes artiklar 
genom sökord som exempelvis; ”Lean Maintenance”, ”Lean Tools”, ”ISO9000 vs Lean”, 
”Effektiv Fastighetsförvaltning”, ”Effektivt underhåll”, ”Slöseri inom fastighetsbranschen”, 
”LOU”, ”BIM”,”TQM”, ”Total Asset management” och ”Total Facility management”. Det var 
överlag relativt enkelt att hitta material men svårt att finna överensstämmande material för 
rapporten utan att göra jämförelser och kombinera uppgifter. Vetenskapliga artiklar saknas 
delvis för att affirmera artiklar skrivna som krönikor och presentationer.  
 

2.3.2 Dataunderlag - Primärdata 
Primärdata är data som författaren själv samlat in ( Akademin för ekonomi, samhälle och 
teknik, 2014). Primärdata består i detta arbete av en enkätundersökning vilken har 
utformats för att ge en övergripande syn på hur verksamma personer ser på branschen och i 
vilken mån slöseri kan existera samt om effektiviseringsmöjligheter finns eller ej. Även 
åsikter om vilka föreställningar angående underhållsarbetet som råder samt mätning och 
systematiseringsfrekvens av företag och felkällor samt den uppfattade nyttan av dessa 
åtgärder besvarades. Utformandet skedde i samråd med handledare för att förbättra 
struktur och innehåll.  
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Enkäten sändes till 188 E-mail adressen till yrkesverksamma inom fastighetsbranschen från 
de 15 största fastighetsbolagen (Fastighetsvärlden, 2013) kompletterat av de mer renodlade 
noterade fastighetsföretag, dessa valdes på grund av utbudet av kontaktpersoner inom de 
noterade företagen var gaska stort. Personer inom allmännyttan kontaktades, däremot 
fanns här viss svårighet att finna kontaktuppgifter till personer. Även företagsrepresentanter 
som inte själva är fastighetsägare men verksamma inom fastighetsförvaltning, drift och 
underhåll kontaktades. Urval av svarspersoner var avsiktligen bred där personer med 
tjänster vilka avser verksamhetsutformning samt strategisk, finansiellt eller tekniskt kunskap 
och/eller ansvar prioriterats. 
 
Enkäten påbörjades av 64 respondenter men besvarades av 38 vilket ger enkäten en 
svarsfrekvens om 20 %. Något större deltagande av kontorsförvaltande respondenter 
iakttogs. 
 
Kritik – För att göra en kvantitativ studie krävs svar och det gör att frågorna inte kommer ner 
på detaljnivå i processer. Frågor av möjligt lite känsligare natur ställdes med avseende på 
respondentens åsikt mot branschen i stort vilket frångår respondentens expertområde.  
 
Två intervjuer har utförts efter enkätens utförande för att ställa mer specifika frågor och 
fördjupa förståelsen för arbetet för effektivisering och standardisering inom företagen. 
Intervjupersonerna arbetar inom stora företag i olika delar av branschen varav en äger 
beståndet de förvaltar vilket inte är representativt för hela branschen men vilka har alla 
möjligheter att dra nytta av skalfördelar av storlek och omfattning.  
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3 Lean 
 

3.1 Historik 

3.1.1 Toyota Production System – sedermera Lean 
Toyota Production System [TPS] föddes ur nödvändighet när efterkrigstidens Japan försökte 
konkurrera med väst inom massproduktion. Japans geografiska och makroekonomiska 
förutsättningar förutsatte att man sänkte produktionskostnaderna, och konkurrensen krävde 
att det gjordes på andra sätt än att tumma på kvalitet. På Toyota såg man inte bara över 
kostnadsstrukturer utan utvecklade en systematik för att identifiera och ta bort onödiga 
kostnader (Chiarini, 2013, ss. 3-5). 
 
Lean som uttryck beskriver ett systematiskt system vilket ämnar effektivisera/optimera 
processer och minimera slösandet för att inom en organisation utan att leverera en sämre 
produkt/tjänst samt. 
 
Företag som fullständigt bemästrat Leans filosofi och eliminerat slöseri genom Lean är 
företag vilka anses ha uppnått ”operational excellence”. 

3.2 Grundfilosofi 

Inom Lean finns många definierade verktyg och principer men grundfilosofin enligt 
Runebjörk och Wendleby (2013) består av tre mer mjuka värden.  
 

1. ”Respekt för människan” 
2. ”Ständiga förbättringar” 
3. ”Den lärande organisationen”  

 
Principer och verktyg finns som hjälpmedel för organisationer att implementera och utveckla 
verksamheten mot en lärande organisation.  
 
Kunden har en central roll i filosofin och kundens behov varierar både över tid och över 
områden. Från behov till helhetslösningar till krav på specifikt värde. Hela behovet av 
produkt eller service ska iakttas och gärna från kundens perspektiv. Vid leverans av produkt 
eller service ska värde skapas för kunden och slöseri ska även elimineras utifrån kundens 
synvinkel (Andersson, 2013).  

3.3 Lean från produktion till produktframtagning och service 

Förbättringsarbetet fokuseras på att helt eliminera slöseriet genom att identifiera och 
eliminera det som inte är värdeskapande i alla processer – Ett projekt i taget med 
långsiktighet i fokus. Allt ifrån produktion till administration, design och marknadsföring. Ett 
föremåls specifika design kan lämpa sig olika väl att ta fram, underhålla och producera. För 
smidigast möjliga produktion och eftermarknad. Inom produktframtagning i 
tillverkningsindustri bör därför designen av produkten inte bara tillfredsställa kunden utan 
även förutsätta enkelt framtida underhåll och underlätta tillverkning. 
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Liknande principer och tänkande bör därför även appliceras för produktframtagning där en 
långsiktighet är viktig för att inte skapa slöseri och onödiga kostnader längre fram. Alla delar 
av verksamheten blir alltså delaktiga i att arbeta mot samma mål. Att minska rätt slöseri eller 
undvika framtida slöseri är ett effektiviseringsarbete som kan ge minskade kostnader 
och/eller undvikande av onödiga kostnader i resurser eller tid.  
 
En organisation som tillämpar Lean har kundfokus men begreppet kund kan utökas till ägare 
av efterföljande processer även inom organisationen. Det skulle betyda att de tidiga 
aktiviteter som utförs ska inte bara tillföra värde till slutkunden utan också till medarbetare 
vars arbete påverkas av beslutet. 
 

3.4 Värderingar, Principer och filosofi 

3.4.1 Värderingar 
Lean handlar om ständiga för bättringar och små förbättringar är ofta enklare än stora. Även 
om Lean är en framtung filosofi- En framtung organisationsfilosofi lägger hellre större 
insatser i början för att inte behöva reparera och omarbeta den färdiga produkten- är det 
bättre att ha en godtagbar produkt som kan förbättras än att försöka skapa en perfekt 
produkt från början. (Holmdal, 2010) 
 
Den ständigt lärande organisationen utgörs av individer som ges förtroende och respekt. 
Utgångspunkten är att man ska kunna lita på människor, både prestations- och 
informationsmässigt (Holmdal, 2010).  
 

3.4.2 Produktionsprinciper 

”Det finns 14 produktionsprinciperna vilka finns till för att strukturera och minska slöseri 
vilka är följande enligt Liker [2]:  

1. "Basera era ledningsbeslut på  långsiktigt tankande, aven då det sker på  bekostnad av 
kortsiktiga ekonomiska mål."  

2.  Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan."  
3. "Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion."  
4. "Jämna ut arbetsbelastningen."  
5. "Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problemen, så att 

kvaliteten blir rätt från början."  
6. "Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet."  
7. "Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda."  
8. "Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna."  
9. "Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut 

den till andra."  
10. "Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi."  
11. "Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana 

dem och hjälpa dem bli bättre."  
12. " å  och se med egna ögon för att verkligen förstå  situationen."  
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13. "Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 
snabbt."  

14. "Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra.” 
” 
[2] (Liker, 2009) citerad i (Andersson, 2013) 

Principerna handlar om helheten och är delarna av den överliggande filosofin om ett 
ständigt lärande i ett systematiserande i samband med kundens behov som en central roll. 
”Beslut får inte enbart grunda sig på egen erfarenhet” - Taiichi Ohno med vilket menar att 
tillit till det sunda förnuftet kan orsaka förhastade beslut (Andersson, 2013). Vilket gör att 
verktyg och principgrunder får en central roll när det kommer till beslutsfattande och 
arbetsutförande.  

Vid snabbt överblickande så kan den åttonde punkten verka i konflikt med en ”lärande 
organisation” men det går tillbaka till att det är bättre att förbättra något befintligt än att 
skapa något perfekt från början som sagts ovan. Ibland behövs även ny teknik för utveckling 
och kan vara bas för nytt lärande. 

3.4.3 Filosofi 
En filosofi om ständigt lärande organisationer där man får göra misstag då misstag är en 
punkt för lärande. En annan aspekt är att kunskap ska delas och förmedlas vilket gör 
kommunikation till en viktig byggsten inom Lean.  
 
Produktion och produktutveckling enligt Lean ska ta hänsyn till företaget, kunden och 
samhället. Företaget får inte påverkas negativt, kunden ska självklart bli nöjd.  

3.5 Slöseri inom Lean 

Slöseriet enligt Lean definieras genom sådant som inte adderar värde. Kunskap om vad som 
tillför värde till vad kunden vill ha, även det som kunden inte vet att den vill ha. Detta är 
grunden för värdeskapande handlingar och processer 
 
Inom TPS och Lean-filosofin definieras olika typer av slöseri vilka blir fokus för eliminering.  
Det finns även olika sätt att förklara och kategorisera detta. Ett sätt är de så kallade ”3MUs”, 
Muda, Mura, Muri. Mer om 3MU tas upp nedan i kapitel 4.1.1. 
 
”4 M” är en kategorisering av fel utifrån ursprung (4 M = Man, Material, Maskin, Metod) och 
avser relatera till orsak och verkan diagram. Det handlar i det stora hela om att kategorisera 
slöseri för att identifiera onödiga aktiviteter och orsakerna till dessa för att kunna utveckla 
verksamheten till att blir effektivare (Chiarini, 2013, ss. 17-22).  
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De övergripande kategoriseringar av slöseri inom Lean 
 

1. Överproduktion eller ej synkroniserad verksamhet 
Enligt Chiriani (2013) är överproduktion det som kan skapa mest problem och 
andrahandsslöseri, att vara lågproduktiv är inte en försäkring till att överproduktion inte 
sker.  Onödiga processer och steg kan existera vilket medför att för mycket arbete utförs och 
minskar produktiviteten. Att tillverka utan kundorder eller göra mer än kunder kräver skapar 
stora förluster. Här kan det handla om ett för extensivt utfört planerat underhåll, över- eller 
felaktig dimensionering av värme och ventilation, eller att göra mer bara för att man kan, 
detta kan indikera att man har för stora resurser eller att de inte används optimalt. (Chiarini, 
2013, s. 20) 
 

2. Lager  
Problem med lager inom organisationer utanför tillverkningsindustrin ligger ofta i 
dokumenthanteringsproblem, ej utredda uppgifter och ärenden – Work In Process (WIP). För 
mycket reservdelar för driftsystem är ett mer fysiskt exempel. En Lagerhållning av för lite 
reservdelar en anledning för väntetid och lidande hos kund.  (Chiarini, 2013, s. 21) 
 

3. Rörelse  
Slöseri genom rörelse av personal (och inom fastighetsbranschen, kundernas utnyttjande) 
genom att rutter, arbetslayout, kontorslayout för att arbete ska skötas så smidigt som 
möjligt. Att effektivisera den egna organisationen eller hjälpa kunder att bli effektivare 
genom rätt fastighetsutformning och användning kan genom rätt utformning 
förhoppningsvis göra så man kan undvika kostsamma HG-anpassningar och istället leverera 
en effektiv funktion (?). Oordning påverkar ofta slöseriet negativt. (Chiarini, 2013, s. 23) 
  

4. Defekter i service, produktion och drift. 
Kostnader för dålig kvalitet – vad kostar dålig service företaget, försämras goodwill eller ökar 
renoveringskostnader när hyresgäst flyttar ut då incitament minskat på grund av 
oprofessionellt bemötande? Vilka blir lidande när kvalitet på inköp och förhandling är lägre? 
Felbeställningar som behöver omarbetas är typiska slöserier. Det i stycket upptagna kan som 
mycket annat återfinnas som slöseri med vilka åtgärd eliminering av dem kan ske genom 
t.ex. utbildning, design av process/layout/utformning samt preventiva analyser av både 
bestånd och processer (Chiarini, 2013, s. 24). 
 

5. Transportering  
Onödiga förflyttningar mellan processer på grund av lokalen, kvantitativa eller kvalitativa 
problem inom verksamheten eller på grund av en allmän inställning att den transport som 
sker är nödvändig, utan att egentlig reflektera ingående över det.  
 

6. Överprocessering 
Att överprestera och ge kunden mer än den egentligen efterfrågar och betalar för. Processer 
som innehåller onödiga steg eller arbete som ansamlas i processer utan att färdigställas. 
Även lager ökar och resurser läggs ner i onödan. 
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7. Väntetid   
Stort och smått, att få igenom en process i plan och bygglovsärenden ger upphov till långa 
väntetider och förseningar vilket ökar kostnader för bolagen. En lösning som Lean anger är 
att arbeta utifrån Singel Minute exchange of Die (SMED) – Inom tillverkningsindustrin 
betyder det att snabbt kunna bryta en process och starta en ny. Vilket inom 
fastighetsbranschen kan ses som det opportunistiska underhållet som utförs i samband med 
annat. Med rätt design av byggnad finns även möjligheter att med hjälp av utformning göra 
åtgärder i framtiden enklare och snabbare. Information och dokument under eller i väntan 
på hantering kan både vara WIP (lager) och väntetid för t.ex. respons eller eftersökt 
upplysning. 
  
En kategorisering av slöseri ska underlätta utförande av identifiering och eliminering. Analys 
av nuläge och framtida situation sker alltid vid. Anledningen till kategoriseringen är 
standardisering och systematisering. Genom att skapa formbara förslag på 
undersökningsobjekt för att både belysa var och om slöseri förekommer. 
 

3.6 Metodik och verktyg 

Grundförutsättningen för att effektivisera ett företag enligt Chiarini (2013, s. 52) är en 
involverad ledning och utformade strategier från företagsledningen. Oavsett vilka verktyg 
som används för att förbättra verksamheten behövs en strategi för att kunna säkerställa 
systemets funktion över tid menar författaren. Risker för att systemet och systematiken dör 
ut och felaktig användande av resurser finns om inte helheten finns. Utan en övergripande 
strategi och mål från ledning att nå via föreslagna medel och metoder kan resurser som 
utnyttjas, användas felaktigt.  
 

Kommunikation av kunskap genom ständig förbättring förutsätter att se till 
att organisationen drar lärdom av erfarenheter, individuella som kollektiva. 
Utarbetade metoder med verktyg underlättar för att detta ska ske. 

 
Målet är en självlärande organisation vilken genom en 
inarbetad systematik kan förbättra den egna 
verksamheten kontinuerligt. Vikten av ett fullständigt 
engagemang blir därför stor. Arbetsmodellen i 
övergripande ses i figur 1. Ledning och olika arbetslag 
inom företagshierarkin sätter de långsiktiga målen. 
Detta görs inom ramen för den affärsplan som 
utformats och för att nå visionen sätts mål för 
underliggande nivå.  
 
Målen ”skjuts nedåt” medan medlen och metoder får 
implementeras ”underifrån” för att möta dessa mål. 
(Chiarini, 2013, ss. 62-65) 
 
Återkommande inom metodiken är systematiken där 
visualisering av processer, analyser, tester och 
återkoppling för att mätning och/eller dokumentering 

Figur 1 Implementationsmetodik och 

verktygsanvändning (Chiarini, 2013) 
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och implementering av en ny standard.     

Hoshin Kanri  
Hoshin Kanri är ett uttryck för hur och vart ledning vill nå, både dess mål och övergripande 
metod. I en försvenskad översättning kommer ”Styra skutan” som mest lämpligt begrepp. 
Hoshin vill att företaget styrs med precision och med ett tydligt ide. Oavsett vilken nivå det 
sker på i en organisation. I en cyklisk process utformas mål efter 
benchmark/KPI/Nyckeltal/resultat(EBIT).  
 
Förbättringsprojekt och Kaizen workshops utformas för att nå de mer kortsiktiga målen 
genom förbättringar i processer för dagligt arbete. 
  
Det existerar verktyg för processförbättringsmetoder, problemidentifiering, 
värdekartläggning etc. PDCA (Plan, Do, Check, Act), kan säga är utformningen av hur man går 
till väga för problemlösning.  (Chiarini, 2013, s. 42) 
 

 Plan: Strategiska mål och vilka värden som ska förbättras och genom vilka 
värdegrunder detta bör göras. 
 

 Do: Utför uppgiften med en kartläggning av processer/tjänster etc. och gör 
förbättringsförslag samt implementera detta. Kärnan är tankesättet att en 
implementerad förbättring som fungerar till 50 % är bättre än en ide vilken antas 
utgöra en 100% förbättring i framtiden. 
 

 Check: Mätning av benchmark/KPI/Nyckeltal/resultat(EBIT). ”Lean metrics – ledtid, 
persontid, förflyttning etcetera.”  
 

 Act: Resultatrapportering och kommunicering, Ofta visuell genom t.ex. ”Score cards” 
till organisationen för kontinuerlig uppföljning av arbete, kort och långsiktigt 

Kaizen Workshop 
Kaizen Workshops är småskaliga snabba problemlösningsworkshops i vilka arbetslagen har 
för uppgift att förbättra någon del av arbetsprocessen. Detta sker utifrån PDCA metodik och 
användandet av så kallade ”5 WHYs” (I princip bara fortsätta fråga varför för att komma fram 
till en grundorsak) eller orsak-verkan analyser är vanliga. Systematik återfinns genom PDCA 
samt utformandet av arbetslag och kontroll av chefsperson/ledning att projektet är i linje 
med företagets vision och mål. Genom att uppföra och följa en agenda för Kaizen hittas 
enkelt svar på frågor som, ”vem” och ”när” i fråga om uppgifter som utförs av många. Det är 
återkommande del av processuell Lean att med relativt enkla verktyg som kärna inom 
systematiken. 
 
Vid dessa insatser bör minst några deltagare i arbetslaget härröra från den operativa 
verksamheten vilket i fastighetsbranschens fall utgörs av driftpersonal och förvaltare. Denna 
typ av pågående förbättringsarbeten gör dels hela organisationen delaktig och arbetar åt 
samma håll. Även andra positiva effekter kan uppnås.  
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Specifik utbildning för att tillgodose nödvändigt kunskapsbehov behövs för att genomdriva 
projekt enligt Lean och införliva kaizen. Utbildningsområde är beroende av roll och en 
beskrivning av nödvändig kompetens per nivå beskrivs här nedan. 
 

Nivå av organisationen Typ av utbildning/kompetensutveckling 

Verkställande ledning, senior management 
 

Strategiska fördelar med applicering av 
system för “excellence” Lean och Affärsplan 
Värdeflödesbokföring och Lean metrik  
Instrumentpaneler och översyn 

Mellan management 
 

Lean metoder för eliminering av “Muda”, 
VSM, QFD, kvalitetsmetoder, 
problemlösning och så vidare 
Team building och team-prestation 
Hantering av kortfristiga indikatorer  
Dag-för-dag förbättring 

Operativ personal 
 

Generell Lean utbildning; 7 process slöseri 
Detaljer om specifika metoder vilka använda I 
produktion (5S, SMED, etcetera) 
Problemlösning Dag-för-dag förbättring 
 

Value stream mapping (VSM) – Makigami 
Man följer produkter genom processer för kartläggning, för Tjänstesektorn eller service 
används en metod/verktyg som kallas Makigami där processer kartläggs och illustreras av 
arbetslag vilkas uppgift sedan är att göra en ny design för hur det bör se ut i framtiden. 
Metoderna i sig handlar inte om att göra någonting perfekt utan att på kort tid identifiera 
och eliminera onödiga aktiviteter ur processen eller mappa om för att t.ex. frigöra tid eller 
minska nödvändig rörelse etc.  Detta för att sedermera implementera detta. Analyser av 
Makigami före och efter mot t.ex. nyckeltal/mätetal s definierar åtgärdspaket i form av 
Kaizen Workshops och förbättringsprogram.  

5S 
Ordning och reda i ett standardiserat format för att ingen/minimal onödig tid ska spillas på 
att leta efter verktyg/dokument/order/information etc. ledord disciplin. 

- Seiri (att välja ut och separera) 
- Seiton (Städa upp) 
- Seiso (Städa/hålla rent) 
- Seiketsu (Standardisera), Instruktion och användande enkelt för att se till att 

ordningen kan upprätthållas. 
- Shituke (upprätthåll/stärka), Att ordningen är standard/förbättras  

Poka-Yoke 
Misstagssäkring, metoder för att eliminera chansen att misstag utförs. Poka-Yoke kan göras 
aktivt eller passivt där den fösta sker genom att förbättra och implementera steg i process 
som eliminerar misstag innan de når en kostsam nivå/aktivitet, den senare innebär att det 
installeras verktyg eller teknik som känner av när något fel inträffat och kan stänga 
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av/rapportera för åtgärd (C & K Management Limited, 2003). I kort: Undersökning av fel för 
att hitta vart misstagen begås. 
 
För förvaltningen kan detta jämföras som struktureringen av på vad man ska utföra 
”rättande” underhåll och var/vilka installation kan övervakas elektroniskt samt vilka verktyg 
ett sådant system kan tillhandahålla för driftsäkring och felhantering. Där alternativet är 
undersökning/Besiktning och när en del inte längre håller måttet byts en sådan ut. 
Högriskobjekt och husets statiska och singulära attribut gör att vissa metoder används till 
viss del. Man kan säga att det som beskrivs av (Lind & Muyingo, Building maintenance 
strategeis: Planning under uncertainty, 2012). 

Kanban 
Push eller Pull och ledtid är frågan för kanban där Push innebär att material och 
kapitalflöden trycks framåt från början av processen med Pull så är det efterfrågan som styr 
vilket gör att allt som beställs kommer från kundorder eller dyl. Kräver att leverantörer håller 
hög kvalitet och är en ”partner” när det kommer till process och produktdesign (Chiarini, 
2013, s. 83)  

Asaichi – A3 
Verktyg för rapportering av problem och förbättringsverktyg vilket används vid uppkomst av 
problem. Motåtgärd enligt poka-yoke, 5s eller annat för att ta bort onödiga kostnader eller 
fel.  exempelmall i bilaga (Chiarini, 2013, s. 67) Detta gör att det blir ett formaliserat 
kommunikationsverktyg för exempelvis drift eller produktionspersonal när ett problem 
uppkommer 
 
Metoder och verktyg är hjälpmedel för att nå en organisation som delar en filosofi för 
ständiga förbättringar i små steg. Där alla drar åt samma hål vilket genom tydlig 
kommunikation avseende delad kunskap och mål. En tydlig ledning i vilken tillit kan sättas 
med kunden i centrum är grunden för Lean.  
   
Verktygen bygger på att det ska vara enkelt att överblicka, förbättra processer samt 
kommunicera information och utveckling inom arbetet. Detta gäller för Lean då alla projekt 
som genomför enligt den senare ska förmedlas i organisationen. Inom Lean är ledorden 
ordning enligt 5S och misstag får göras men möjligheten att göra misstag ska elimineras i 
största möjliga utsträckning, Asaichi – A3i och Poka-Yoke. System ska efterfrågebaseras och 
processernas uppbyggnad granskas med visuella verktyg som VSM eller Makigami. En tydlig 
målstyrning och långsiktighet inom en framtung målstyrning skapar utrymme för en 
värdeskapande organisation som arbetar mot samma mål.  
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4 Lean utanför tillverkningsindustrin  

4.1 ”Lean Office & Service” 

Inom serviceyrken har Lean initieras och tillämpas i större utsträckning. (Chiarini, 2013, s. vii) 
”Lean Office” är en term som ofta används när man syftar på service sektorer där det är en 
viss skillnad och vanliga verktygen som används inom Lean inte alltid har lika stor 
genomslagskraft. Beroende på vad som avses är allt olika. Vissa verktyg som TPM och SMED 
är inte avsedda att användas inom viss verksamt till exempel Bank och Finans eller Asset 
management. Däremot kan med fördel användas inom underhållsplanering eller drift och för 
optimerad användning av vissa specialfastigheter. Huvudsaken är att VSM och Makigami 
(eller andra metoder för kartläggning av system) tillsammans utgör en av de effektivare 
metoderna för slöserireducering (Chiarini, 2013, ss. 141-143). 

För serviceindustrier är processer ofta mer komplexa och svåridentifierade vilket gör att 
kartläggning enbart bör omfatta en procedur eller ”familj” av procedurer. På grund av 
komplexiteten som kan inkludera olika typer av kunder, leverantörer och processer, kan 
viktig information missas om man inte har ett holistiskt angreppssätt (Chiarini, 2013, s. 146).  

 Se till exempel ”Lean – Motiv initiativ implementering och resultat” (Melbi, 2012) vari de 
kommuner och landsting som implementerat Lean upplever ”… att arbetet lett till kortare 
ledtider, kortare handläggningstider, färre fel, minskad tidsåtgång m.m.”. Det som vidare 
beskrivs är att arbetet tydligt har skapat ett engagemang hos medarbetare. Resultatet är 
ofta inte kopplat till budget mer än att Lean genom styrkort kan ställa mål, och 
tillhandahåller en metodik för hur man uppnår dessa. Kvalitetsförbättringar är den 
huvudsakliga mätpunkten inom SKL såväl som kvalitet och tidsbesparingar är inte ovanliga 
resultat.  

Medarbetare inom en Lean-organisation ska både utveckla och göra arbetet (Melbi, 2012). 
Det syns tydligt även i Kaizen grupper där åtminstone ett par medlemmar alltid ska arbeta 
inom det område som utreds likväl ska gruppen bestå av personer på från andra 
ansvarsposter (Chiarini, 2013). 

4.1.1 Slöseri inom kontor och servicesektorer 

De 3MU:na som nämndes ovan i kapitel 3, Muda, Muri och Mura är japanska för olika typer 
orsaker till slöseri inom organisationer (Chiarini, 2013).   

 Muda är det vanligaste förekommande begreppet vilket omfattar verkligt slöseri som 
överkapacitet, sådant som inte skapar värde för kund och som inte måste utföras. 

 Muri kan beskrivas som slöseri på grund av överbelastning, alltså när 
arbetsbelastning är större än kapacitet. 

 Mura benämner slöseri som uppkommer på grund av variationer i belastningen. 
(Chiarini, 2013) 

Slöserier har två former och det är antingen slöseri i form av aktiviteter som inte skapar 
värde men är nödvändiga för en process, exempelvis aktiviteter bundna av lagkrav eller 
logistiska förutsättningar. Den andra formen är sådant som har negativ inverkan på värdet 
för kunden och organisationen, sådant slöseri bör elimineras omgående. Chiarini (2013) 
exemplifierar negativ inverkan genom en arbetare som tillverkar 60 enheter av någonting i 6 
cykler á 10st när processen är utformad för 20 enheter och kan utföras i enbart 3 cykler.  
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Anderson (2013) ger ett väldigt bra exempel på förekomsten av slöseri och behov av 
systematik inom serviceindustrin: 

 
”Exempel: Fru Rut har varit hos distriktsveterinären med sin katt för 
en rutinundersökning. I undersökningen togs blodprov som senare 
skulle skickas på analys. Själva undersökningen tog bara en timme.  

 

Två veckor efter att undersökningen var färdig hade fortfarande inte 
fru Rut fått resultatet från blodproven. Hon blev orolig och beslutade 
sig för att ringa till veterinären. Efter en lång väntetid fick hon tala 
med den stressade och något irriterade veterinären som gjort 
undersökningen. Efter att veterinären reflekterat en lång stund och 
letat i diverse journaler, närmare 10 minuter tog detta, återtog han 

telefonkonversationen. Fru Rut fick reda på att provsvaren blivit 
liggande på veterinärcentralen och aldrig kommit iväg för analys. 
Efter två veckor var dessutom blodproven för gamla för att kunna 
analyseras. Detta innebar att fru Rut återigen var tvungen att 
komma till veterinärstationen med sin katt för att veterinären skulle 
kunna ta nya blodprov på katten.” 
 

I hela processen av undersökningen av Ruts katt skapas slöseri (Muda) i form 
av tiden för att åter sätta sig in i ärendet, utföra en ny undersökning. Om 
anledningen till slöseriet var överbelastning (Muri) eller överbelastning på 
grund av variation av arbetsbelastningen (Mura) ska orsaken elimineras 
(Andersson, 2013). 
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Tabell 1 nedan visar serviceindustrins tio vanliga slöserier och orsaken.  

Typ av slöseri Beskrivning Förmodade orsaker 

Processer utförs före 
eller efter schemalagd 
tid 

Data, dokument eller information 
processeras för fort eller för 
långsamt och överensstämmer 
inte med schemat. Detta kan leda 
till en längre processtid på grund 
av att den består av obalanserade 
aktiviteter 

‒ Dåligt styrda scheman eller prioriteringar 
‒ Obalanserade aktiviteter inom flöden 

(process) 
‒ Ej korrekt anställd personal 
‒ Inget teamwork 
‒ Otillräcklig medvetenhet och ingen 

förmögenhet att se processflöden som en 
helhet. 

‒ Otillräcklig Mjukvara (Dataprogram) 
‒ Strejk eller överdriven frånvaro 

Personal behöver vänta Personal behöver vänta innan 
processande av dokument, data 
och så vidare. 

‒ Obalanserade aktiviteter inom flöden 
(process) 

‒ Ej korrekt anställd personal 
‒ Inget teamwork 
‒ Trasig apparatur i kontoret 

Långsamma aktiviteter 
och processer 

Aktiviteter och Processer som har 
en output vilken inte når målen. 

‒ Obalanserade aktiviteter inom flöden 
(process) 

‒ Ej kompetent personal 
‒ Trasig hårdvara 
‒ Otillräcklig mjukvara 

Hopning av information 
eller data vilket kräver 
bearbetning 
(dokumenthantering) 

WIP (work in progress), vilket 
byggs upp när aktiviteter är 
obalanserade eller flöden har 
saktat ned eller stannat av. 

‒ Obalanserade aktiviteter inom flöden 
(process) 

‒ Ej kompetent personal 
‒ Trasig hårdvara 
‒ Otillräcklig mjukvara 
‒ Strejk eller överdriven frånvaro 

Defekter och misstag Misstag under 
serviceimplementation/utförandet 
vilket gör att 
operation/transaktion måste 
repeteras. 

‒ Dåligt organiserade inspektioner 
‒ Avsaknad av standarder  
‒ Defekt hårdvara eller mjukvara 
 
 

Klagomål/reklamationer Misstag som når kund orsakar 
CPQ, (kostnad för dålig kvalitet) 
och minskat anseende. 

‒ Felaktig information om kunders 
efterfrågan 

‒ Dåligt organiserade inspektioner 
‒ Avsaknad av standarder  
‒ Defekt hårdvara eller mjukvara 
‒ Ej kompetent personal 

Service utöver kundens 
behov 

Service som överstiger den vilken 
kunden skulle nöja sig med. Detta 
ses oftast inte som en bonus och 
kan vara ett riktigt problem. 

‒ Felaktig information om kunders 
efterfrågan 

 

Duplicering inom 
processer 

Typiska typer av slöseri inom 
servicesektorer där många 
procedurer utförs två gånger eller 
data processeras både på papper 
och digitalt. 

‒ Felaktig flödesutformning 
‒ Avsaknad av standarder  
‒ Inget teamwork 
‒ Otillräcklig medvetenhet och ingen 

förmögenhet att se processflöden som en 
helhet. 

Överdriven rörelse hos 
anställda 

Anställda behöver röra sig mycket 
för att kunna utföra arbete. 

‒ Felaktig kontors-layout och flödesdesign. 

Onödig transport Till exempel att behöva flytta 
dokument från ett kontor till ett 
annat eller samma sak med kund. 

‒  

Tabell 1.1 Transaktionsrelaterade slöserier, serviceindustrins 10 slöserier, bearbetad (Chiarini, 2013, ss. 145-146) 
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4.2 ”Lean Construction” 

 
Lean – ett begrepp eller filosofi – som vanligast används inom tillverkningsindustrin men 
som på senare även spridit sig till andra verksamheter och vanligare inom både 
byggindustrin och service. Mer och mer industriella processer finns inom nybyggnation där 
hus delvis byggs färdigt innan det uppförs på platsen det ska stå, i linje med Lean. 
Byggproduktion ser en ökad användning av Lean-verktyg och filosofi (Lean Forum Bygg, 
2013). Industriproduktion av byggnader eller moduler till byggnader har introducerats och 
ökat  
 
En kartläggning av slöseriet i byggprojekt visade på storleksordning om 30-35% av 
projektkostnaden inte gjorde nytta (Josephson & Saukkoriipi, 2005).  Vidare 
rekommenderade författarna att ”Behov av förändrat synsätt”. Att detta skulle vara att 
bortse för förvaltande företag är tveksamt då en stor del av förvaltande företag beställer 
eller uppför samt renoverar byggnader där detta slöseri återfinns (om än ej fullständigt då 
vissa kostnader återfinns i senare led enligt författarna) i köpeskillingen. Det ansågs som 
hinder för utvecklingen att t.ex. kutymen att identifiera branschen och projekt som unik när 
processerna egentligen mer är lika än olika. Man talar för att det går att effektivisera 
branschen ordentligt, författarna ansåg att produktionskostnaderna på lång sikt realistiskt 
bör kunna reduceras med 30 % (Josephson & Saukkoriipi, 2005, ss. 43-44). Bygg- och 
konstruktionssektorn håller vissa nycklar till kostnadsreduceringar inom förvaltningen 
eftersom det är ett senare led och även nyttjar konstruktion vid om- och tillbyggnad. Lägre 
produktionskostnader bör - i ett rent ekonomiskt perspektiv – minska pris och/eller öka 
utbud vilket skulle leda till lägre kapitalbehov. Den lägre produktiviteten och speciellt slöseri 
enligt Lean inom konstruktion visas bland annat av Diekmann et, al. (2004) där enligt teori 
och metodik utifrån Lean applicerat på konstruktion visar på att 57 % av produktionen 
klassas som slöseri. Det kan jämföras genom att  
 
När indexering för att mäta produktivitet inom byggbranschen ses som en omöjlighet (Song 
& Lind, 2012). Möjligheten att mätningar inom byggbranschen där processer är 
komplicerade och mångfacetterade med olika aktörer och incitament både talar för att 
slöserimätning kan fylla ett behov som ett alternativt mått på effektivitet. 
 
Att det saknas standardiseringar av till exempel underhåll, vedertagna definitioner för 
omfattning av yrkes och affärsutövning inom fastighetsförvaltning varpå benchmarking inte 
alls blir lika rättvisande om mätpunkter innefattar drift och underhållskostnader behandlas 
olika vilket inte är ovanligt (Tholin & Repton, 2012) 
 

4.3 Lean energiförvaltning 

En del av fastighetsförvaltningen har redan utretts inom vissa ramar. En teoretisk framställd 
”Lean energiförvaltning” utformades för att utvärdera möjligheten att utveckla en ny nisch 
inom Lean. Slutsatsen i rapporten anger att ”Lean filosofi är aktuell för […] energiförvaltning 
av byggnader” (Andersson, 2013).   
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Ett exempel där Lean-arbete används inom fastighetsförvaltning har använts av Astra Zeneca 
vilka i sitt energiarbete minskade energianvändningen med över 30 % genom olika 
aktiviteter. Där ” - Visualisering av energiarbetet är en nyckel för att skapa intresse och 
engagemang, säger Johan Jürss ” (Kretz, 2013). Kontinuerlig nyckeltalsuppföljning med 
målbilder med tydligt uppdelade ansvarsområden i fokusgrupper säkerställde rätt riktning. 
Tillsammans med visualiseringsverktyg i form av exempelvis processuppföljningstavlor som 
uppdateras frekvent utgjorde processens kärna och säkerställde rätt väg och måluppfyllelse 
likväl som identifiering av problem.  
 

”Lean verktygen var viktiga för att underlätta beslutsfattande och resursbehov” 

(Kretz, 2013). 
 
Återbetalningstiden för projekten beräknas till under ett år. Skillnaden mot ren 
fastighetsförvaltning är att ägare och hyresgästerna inte är samma företag vilket gör att 
incitamentsbiten blir svårare när det kommer till personnivå och användning utifrån 
hyresgästerna.  
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5 Fastighetsförvaltning  

5.1Definition  

Begreppet fastighetsförvaltning avser aktiviteter som administration, ekonomisk och teknisk 
förvaltning där den senare innefattar åtgärder och aktiviteter för att behålla eller utveckla 
nya funktioner i fastighet. Den ekonomiska förvaltningen avser budget och kapitalhantering 
inom balans och resultaträkning. Generellt sett finns ingen vedertagen definition inom 
sektorn då företag har något skilda åsikter om hur rollen fastighetsförvaltare ska definieras 
(Tholin & Repton, 2012).  Men ovanstående definition anses alltmer även innefatta 
kundservice där relationer byggs och prestationer definieras i avtal.  
 
Förvaltning av fastigheter kan delas upp på grund med avseende på förvaltningsform – 
förvaltningen som sker internt eller externt kastar delvis om rollerna som kund, förvaltare 
och hyresgäster - samt vilken typ av fastighet aktiviteten behandlar. Även ägarens primära 
verksamhet spelar in på hur förvaltningen kommer att se ut och vilka processer som kommer 
att utföras (Fastighetsnomenklatur, 2011).  
 
Fastighetsförvaltning i detta arbete avser såväl underhåll och drift i den tekniska aspekten 
såväl som värdet av relationer och vård av hyresgäster och fasighetens finansiella aspekt 
som kapitalplacering. Företags förvaltningsapproach och processer inom förvaltning är det 
centrala. Förvaltning omfattas av många olika processer vilka är av antingen teknisk, 
ekonomisk, juridisk och/eller serviceinriktad natur. (Fastighetsnomenklatur, 
2011)Förvaltning består således av många olika delar och delprocesser vilka i slutändan blir 
en helhet i resultatrapportering och balansräkning. Andra kompetensområden en förvaltare 
ska ha för auktorisation enligt Avtal för fastighetsförvaltning (AFF) är Miljökunskap, IT, 
Beteendekunskap samt omvärldskunskap (Aff-formum.se, 2012). 

5.2 Förutsättningar 

Förutsättningarna för en effektiv förvaltning kan anses vara under konstant förbättring. 
Utbildning och auktorisation blir vanligare vilket bör ge mer homogen grund för mätpunkter 
och mindre fluktuation kunskapsmässigt. BIM används i en större och större utsträckning vid 
nyproduktion och ISO 9000/14001 standardisering används redan inom bygg och förvaltning 
(Rylander, 1998).  
 
Idag upplevs ökade krav på produktivitet inom organisationer (72 %) och personal (61 %) av 
chefer och ledare inom fastighetssektorn globalt. Bättre utnyttjande av lokaler och 
verksamhetskostnader är andra krav som upplevs (Sharp, 2013, s. 232). Starka trender inom 
fastighetsbranschen är att minska direkta fastighetskostnader (75 %), förbättra 
användningen av befintliga fastigheter (74 %) samt minska driftkostnader (73 %). Enligt 
Sharp (2013) skapar detta incitament för kortsiktighet och författaren menar att de flesta 
enkla åtgärderna redan har realiserats. Andra trender är att outsourcing ökar för att 
komplettera kompetensen hos den egna organisationen och ett större användande av 
benchmarking genom nyckeltal. 
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Betydelsen av en effektivare fastighetsförvaltning blir större och vid långsiktighet ”… 
kommer ett ökat fokus de närmaste åren läggas på driftnetto och kassaflöden” (Lundström, 
2009). Författaren påpekar även att det krävs utvecklade informationssystem förutom en 
kompetens hos anställda för att kunna göra prognoser och planer ner på objektsnivå. En 
fördel enligt Lundström (2009) är ”systematiserad information” vilket underlättar 
benchmarking. Detta gör att företag kan jämföra sig mot branschen och möjligen hitta 
områden som går att effektivisera. 
 
Det har sedan finanskrisen har varit ett fokus på kostnadsbesparingar och intäktsökningar 
inom fastighetssektorn (Sharp, 2013; Ståhl & Styrbjörn, 2009). Det har tillsammans med nya 
informationsverktyg och en ökad visibilitet och jämförandemedel höjt kraven på 
prestationer inom branschen. Studien utförd av Sharp (2013) undersökte globala trender 
inom fastighetssektorn och påvisar risker förknippade med dessa.  
 
De risker som är förknippade med kostnadsminimering och budgetåtstramningar ligger i en 
ökad implementering av kortsiktiga lösningar. Detta gör at man riskerar att missa 
inkomstströmmar som är förknippade med mer långsiktiga investeringar när det inte finns 
utrymme för det inom budget. Långsiktiga investeringar resulterar ofta i 
produktivitetsökningar och förbättrade resultat enligt författaren. Det största hindret för att 
förbättra den strategiska positionen är finansiella åtstramningar (Sharp, 2013). 
 
Risker förknippade med produktivitetsförbättringar har två huvudaspekter. 

1. Överanvändande av nyckeltal som kostnad per kvadratmeter vid ökad benchmarking 
behöver inte spegla avkastningen företaget får av insatsen. 

2. Outsourcing ökar och antas öka mer de närmaste tre åren vilket ställer krav på 
inköpare att kunna avgöra vad som tillför värde med risk för influerande av 
prisdrivande faktorer. Med större del beställda tjänster minskar kompetensen inom 
organisationen vilket ställer än högre krav på styrning. (Sharp, 2013) 

5.3 Befintliga kvalitets och effektiviseringsverktyg 

 

International Organization for Standardisation (ISO) har som uppgift att uppdateras och 
utvecklas kontinuerligt och används i över 150 länder. Det är Certifieringsprogram för 
kvalitetsstyrning genom standardisering (ISO Website, 2014) är i linje med Lean (Blakey, 
2011). ISO 9000 är verktyg för ständig förbättring. ISO 14001 fokuserar på företagsstyrning 
med avseende på miljöaspekter vilket är i linje med den utveckling vi ser inom branschen där 
gröna byggnader och politiska mål blir mer påtagliga.  
“Standards in the ISO 9000 family include: 

 ISO 9001:2008 - sets out the requirements of a quality management system 
 ISO 9000:2005 - covers the basic concepts and language 
 ISO 9004:2009 - focuses on how to make a quality management system more 

efficient and effective 
 ISO 19011:2011 - sets out guidance on internal and external audits of quality 

management systems.” (ISO Website, 2014) 
 
Vikten av kvalitetsaspekten inom fastighetsförvaltning och bland annat ISO9000 avhandlas 
av Nylander et, al. (2002). Rapporten visar på att kvalitetscertifiering ger fördelar mot 
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kunder genom bland annat bättre konkurrensförmåga och ”eftersatt kvalitetsarbete kan 
leda till kostnader”. En kvalitetssäkring som går in på processer effektiviserar företaget och 
spar in kostnader men för fastighetsförvaltning menar författarna att ett 
kvalitetssäkringssystem ska vara: ”anpassat till branschen, meningsfullt, lätt att begripa och 
kontrollerbart (Nylander, Rinman, & Presson, 2002, ss. 87-89).  
 
ISO är ett allmänt övergripande standardiseringssystem för styrning och kvalitetsarbete 
vilket inte är branschspecifikt eller anpassat.  
ISO är inte Lean även båda är metoder som avser förbättra organisationer genom effektivitet 
och kvalitetssärkting. De kan absolut samexistera då ISO tar sikte på övergripande 
företagsstyrning och avser generella metoder (Westgard, 2005). Nylander et, al. (2002) 
nämner ett annat system (FR 2000) som utgångspunkt för kvalitetssäkring av 
fastighetsförvaltning vilket är en anpassning av ISO. Westgårdh delar in och förklarar de olika 
delarna för kvalitets och effektivitetsarbete i följande kategorier 
 

ISO: ”Paraplyet” som ska integrera alla 
mikroprocesser inom företaget och resultera 
i effektivisering och kvalitetssäkring 

Lean: Snabb och radikal eliminering av slöseri som 
ofta resulterar i besparingar på ”soft 
dollars”. Där implementation som ger en 
liten förbättring är bättre än idéer med stora 
potentiella förbättringar som inte 
implementeras. 

Tabell 2 bearbetad utifrån text (Westgard, 2005) 

  
 

5.3 Teknisk förvaltning 

Underhåll definieras som åtgärder för att återställa ett objekts form och/eller funktion till 
den ursprungliga (AFF-definitioner 04).  
 
Kritik mot den traditionella uppfattningen om underhåll anses vara skilt från investering 
även om det viktiga för underhåll är beslutsfattande och planering av framtida åtgärder 
(investeringar?) (Lind & Henry, 2012).  
 
Enligt studier är fastighetsunderhåll ett dåligt undersökt område och i jämförelse med andra 
sektorer. Det saknas data både ur akademiskt och arbetsmässigt intresse (Wu, 2010). Data 
som i sin tur hypotetiskt skulle kunna minska osäkerheter och underlätta strategiskt arbete. 
Fastighetsunderhåll och planering är behäftat med osäkerheter.  
 
Praktiskt är underhållsplanering och strategi en annan sak. Osäkerhet och variation inom 
området belyses genom ett konstaterande i den tidigare nämnda avsaknaden av data samt 
faktumet att åtgärder i ettårs planer överensstämmer till ungefär 50 % med tidigare års plan 
(Muyingo, 2009). Långtgående strategier blir då inte rationella att uppföra. Andra sektorer 
fokuserar på att samla data för felsekvensanalyser och genom felfrekvens samt kostnad för 
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fel utformas processer som minimerar risk och konsekvens. Det går då att avgöra när det 
sannolikt blir ekonomiskt lönsamt att utföra åtgärd och hanteringsprocesser finns för fel 
vilket minimerar konsekvens.  
 
Tillverkningsindustrier går över till mer konditionsbaserat underhåll i och med utveckling av 
övervakningsteknik och innovationer samt tillförlitligheten i databaserna (Lind & Muyingo, 
2012b). Något som litteraturer håller speciellt är fastighetsbranschens långa cykler och 
inställningen att varje objekt unika egenskaper gör hindren för liknande tillvägagångssätt 
delvis blir stora.  
 
Flera faktorer till, och resultat av, osäkerhet ges i rapporten av Lind & Muyingo (2012b) vilka 
har värde vid diskussion om underhåll och planeringen för ett effektivt sådant där några av 
dem är:  
 

 Nowlan och Heap – identifierade 6 mönster för fel och visade att vid 90 % av felen 
hade inte ett preventivt system ökat tillförlitligheten i systemen om underhåll skett 
på ett tidsbaserat schema. 
 

 Att avväga vad som är det mest effektiva för att eftersträva produkt av god kvalitet 
utan slöseri är en utmaning när det finns en stor osäkerhet. 
 

 Förslag ges för preventiv underhållningspolicy som baseras på kritisk 
tillförlitlighetsnivå istället för tidsintervall medan annan forskning föreslår en optimal 
period för inspektion samt preventivt underhåll av enheter med dolda och synliga fel.  
 

Osäkerheterna vid fastighetsunderhåll som framgår ur rapporten ”Planning under 
Uncertanties” av Lind & Muyingo (2012b) sammanfattas nedan: 
 

 Enligt författarna är större delen återställande underhållsåtgärder vika utförs när 
felet observeras. 
 

 Detaljerade underhållsplaner är svåra att genomföra för längre perioder vilket ger 
osäkerheter i validiteten av upprättade planer. (risk att fokus och onödigt arbete 
utförs på aktiviteter som inte realiseras? – kan motverkas av kanban – pull)  
 

 En stor del opportunistiskt underhåll genomförs idag, det finns en risk med att 
resurser allokeras av sådana åtgärder vilket orsakar för lite underhåll någon annan 
stans. 
 

 Åtgärder är mycket påverkade av budgetsituationen – när man har kvar pengar i 
investeringsbudgeten utförs ofta mer vilket ger variationer och ofta är rörelsen 
mycket omvärldsberoende. Förekomst av makrorisker. 
 

 Brist på information om den egentliga strukturen på grund av dålig dokumentation av 
underhåll samt risk att ritningar från början kan vara undermåliga. (ännu oftare för 
kontorslokaler) – Effekten blir att planer ofta får ändras och justeras utefter de nya 
förhållandena som upptäcks orsakar ofta att det blir kostsammare än 
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nödvändigt/förväntat - Slöseri i flera former kan förmodligen identifierats vilket kan 
undvikas genom korrekt dokumentprocess. 
 

 Osäkerheter om förväntade livslängder – långa livslängder är svårare att förutsäga. 
Byggnader består ofta av många integrerade system, att skaffa tillförlitlig information 
om hur dessa interagerar är inte enkelt. Det finns även en risk att byte av en gammal 
del i ett fungerande system får missgynnsamt utfall. 
 

 Massproduktion underlättar statistiskt underlag och övervägande för fel men faktum 
att till exempel miljonprojektbyggnader skiljer sig ganska mycket i status gör att 
beräkningsgrunder för optimering av underhållsåtgärder.  
 

 Osäkerheten av kostnaden. – kan skjuta fram planer möjligtvis – om något blir dyrare 
och man är under budget så kommer andra saker att få skjutas undan men det finns 
även värden i att vänta. Reliningstekniken blir säkrare eller att motsvarande åtgärder 
uppkommer för andra system som ger alternativ eller om subventioner är väntade 
för vissa delar. Detta gör att det kan vara värt att vänta. 

5.3.1 Underhållsstrategier 
Lind och Muyingo (2012) menar dock även att nya konceptuella strukturer inte får 
genomslag i branschen fast om de anser att diskussionen om alternativa strukturer är viktiga 
för att se saker klarare. Hela konceptet med underhåll passar enligt artikeln en långsamt 
föränderlig värld. Dagens samhälle är snabbt och föränderligt och ständigt utvecklande vilket 
liknar de värdegrunder som Lean har. 
 
I litteraturen ges förslag att hantera risk och osäkerheter genom strategiska motåtgärder. En 
förutsättning för att utföra bra planering under osäkerhet är ett tillförlitligt 
informationssystem och att ”balansera kostnader och nyttor av olika insamlingsmetoder av 
data som behövs”(Lind & Muyingo, 2012b, s. 23). Viktigt anses även kommunikation mellan 
hyresgäster eller nyttjare av byggnader för att inte missa tillfällen att minimera konsekvens 
av ingrepp. Både om byggnad utgör grund för skarpa underhållsplaner men även för 
byggnader som underhålls efter en mer övervakningsbaserad beslutsgrund. 

 
Lind och Muyingo (2012 (B) s.24) belyser även rationaliteten i iden att arbeta med olika 
detaljerade planer över olika tidsperioder för att överblicka och kunna sprida ut tyngre 
åtgärder fördelat över tid. Däremot bör dokumentet vara levande genom kontinuerlig 
uppdatering om mycket felavhjälpande och/eller opportunistiskt underhåll utförs. 
 
Vad som blir den mest effektiva planeringen går bara att utröna i ”hindsight” enligt 
författarna men scenarion går att framställa och planering bör ske efter riskanalys samt 
kostnadseffektivitet. Frågan om vad som ska skötas inom den egna organisationen och vad 
som skall beställas är även något som bör analyseras och avvägas (Lind & Muyingo, 2012b), 
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Valet mellan långsiktigt underhåll baserad på karaktäristiska egenskaperna eller separata 
inköp av specifika aktiviteter. 
Frågan om Outsourcing eller utföra enligt egen regi får olika genomslag beroende på vad och 
hur mycket det är som skall behandlas samt vilka resurser som finns. 
 
Utförandet av större underhållsåtgärder blir en central kostnadsplan vilket i mycket liten del 
utförs i egen regi enligt Ståhl och Styrbjörn (2009). Anledningen till detta enligt författarna är 
att resurser köps in och utnyttjas när de behövs - vilket är en del av den ekonomiska styrning 
och planeringen som avhandlas nedan.  
 

5.3.2 Lean perspektiv på fastighetsförvaltning i processen 
”Lean handlar inte om verktygen utan om kulturen.” (Blakey, 2011) Det är samma 
uppfattning som ges av kommentarer i rapporten av Melbi (2012). En öppen kommunikation 
och ett tillvaratagande på kompetens, missad kompetens är slöseri (Chiarini, 2013)och 
därmed en negativ Lean post.  
 
Det är en bransch med varierande definitioner och med relativt stora osäkerheter inom 
företagandet. Tidigare avhandlingar har redan förespråkat både kvalitetssäkring (Nylander, 
Rinman, & Presson, 2002), Auktorisation av förvaltare (Tholin & Repton, 2012), och 
Certifiering (Rylander, 1998) för branschen och yrkesrollen. Yrkesrollen är även en stor 
beställare och problem med slöseri inom byggbranschen som avhandlas av Josephson & 
Saukkoriipi (2005) kan tillsammans med de problem som inköpsavdelningar kan stå inför vid 
besparingsincitament i ett kort perspektiv. Inom vissa organisationer finns ett 
besparingstänk där billiga val kan skapa större kostnader senare. I linje ligger dock även 

Figur 2 Översikt över underhållsåtgärder Källa:  (Lind & Muyingo,  2012b) 
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långsiktighet som en grundförutsättning för effektivitet genom strategiska beslut och 
åtgärder då kan utföras och realiseras (intervju och (Ståhl & Styrbjörn, 2009) ). 
 
 
En ide som förespråkas inom Lean och även för applicering inom fastighetsförvaltning är 
vikten av Just in Time (JIT) vilket innebär att aktiviteter eller produkter som ska utföras, 
inköpas eller tillverkas etcetera planeras eller beställs/processeras i rätt tid. Rätt tid innebär 
att milstolpar i plan uppnås genom detaljerad planering och utförande sker först efter att 
hinder för utförande identifieras och undanröjts samt processen är utformad.  
 
Den systematik som föreslås är en schemaläggning i faser där en allt för lång framtid inte är 
relevant och behovet uppkommer vilket talar för ett i viss mån preventivt system. Planering 
för kortare perioder framöver både ur drift och underhållsperspektiv skapar förutsättningar 
för kanban och ett dragande system samtidigt som inte överplanerar (Blakey, 2011). Vid ett 
dragande system uppkommer först en efterfråga internt utifrån kundens behov innan något 
produceras (Chiarini, 2013). 
 

1. 
För en effektiv förvaltning och 
ett ”dragande” system 
förväntas att processer 
identifieras och hinder 
elimineras vilket förespråkar 
att involvera berörd personal i 
delar av planeringsprocessen. 
 
2. 
”Master Scheduling” – 
övergripande planering utifrån 
strategi, styrmedel och budget 
som innehåller de ”milstolpar” 
som ska uppnås under året. 
Definiera mål och kundbehov. 
 

 
 

 
3. ”Phase Scheduling” – ”pull” står för att det är här material och resurser efterfrågas 

för att inte ”bygga lager”.  enom att kartlägga de åtgärder som krävs eller ska 
utföras allokeras behovet. 
 

4. ”Lookahead Planning” går ut på att i detaljerat identifiera och planera utförandet. 
Tanken är att processen ska analyseras till den grad att eventuella hinder kan 
undvikas genom preventivt arbete. 
 

Figur 3 Underhåll/drift process för planering, utförande och uppföljning. (Blakey, 2011) 
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5. ”Weekly Work Planning” är planering för vad som ska utföras på kort tid, veckobasis 
eller dylikt och avser att det finns en precis planering för utförande av aktiviteter.  
 

6. ”Learning” – Mätning av ”Percent Plan Complete = PPC”, alltså hur stor del av 
planeringen och arbete som införlivats och sedan identifiera och agera för att fel inte 
ska inträffa igen. Identifiering av felkällor i processer och eliminering är en av 
hörnstenarna i lärande och effektiva organisationer (Chiarini, 2013; Blakey, 2011). 

 
 

 

Figur 4 Underhåll/drift process planering, för utförande och uppföljning. (Blakey, 2011) 

Figur 3 ovan är ett exempel på processen för planeringen illustrerad innan. Mätningar av PPC 
– vilket till viss del kräver upplagda och färdiga processer för vilket Lean skulle använda 
”Makagami” i en Kaizen eller dylikt – innan och efter utförandet kan ge indikationer mot var i 
processen det finns brister eller slöseri (Chiarini, 2013). Den senare upptäcks till exempel om 
arbetet är klart till 100 % utan att PPC nått 100 % innan produktion. (Blakey, 2011) 
 
Drift och underhåll är viktigt i den mån att det definierar i stor mån de löpande kostnaderna 
för fastigheter och minimering samt fokusering på att lägga resurser på kundnytta är viktigt 
för utvecklingen och konkurrens. 
 
Den förvaltande organisationen är en delvis relationsbaserad, delvis teknisk producerande 
och en leverantör av tjänster. Det ger ett omfattande kompetensbehov och en bredd vilket i 
princip kräver ganska stor tillit inom organisationen för att alla delar ska samverka effektivt. 
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5.4 Ekonomisk fastighetsförvaltning 

Den ekonomiska fastighetsförvaltningen avser det affärsmässiga ansvaret över fastigheten. 
Det affärsmässiga ansvaret innebär att ekonomin utvecklas utefter uppsatta mål och planer 
och arbetet med kundnöjdhet samt utveckla kontrakt för att främja fastighetens 
kapitaliseringsförmåga (Fastighetsnomenklatur, 2011). Den ekonomiska förvaltningen 
omfattar bokföring, budget och uppföljningsarbete etc. Även förhandling, uthyrning och 
kontraktsskrivning ingår i verksamheten. Arbetet kan innebära allt eller något av följande: 
Att nå målen skapade av ledning eller ägare och verka utifrån vissa givna ramar för att 
genom samordning, service och kompetens strategiskt förbättra fastighet eller bestånd samt 
underhålla och utveckla affärsförhållanden.  
 

5.4.1 Styrning  
Vilken form av förvaltning och om den är inhyrd eller om kompetensen finns i organisationen 
beror på ägande. Avser fastigheterna kortsiktig kapitalplacering är en extern förvaltare 
förmodligen att föredra medan ägarskap avseende en längre tidshorisont har rum att 
förvalta i egen regi. Mycket är beroende på kompetens inom organisation och den 
ekonomiska styrningen utgör grunden för de medel som används för att nå målen. Fördelar 
med att ha det under egen regi utgörs genom att möjligheter till flexibla och snabba beslut 
kan tas i större mån och som företag har man en större kontroll (Fastighetsnomenklatur, 
2011, ss. 523-526). 
 
Ståhl och Styrbjörn (2009) utförde en kvalitativ studie om effektiv ekonomisk 
fastighetsförvaltning där de fann en stor kostnadsuppföljning, speciellt drift kostnader där 
täta uppföljningar gav resultat. Budget och handlingsplaner med uppföljningar och analyser 
av kostnader med hjälp av avvägda nyckeltalsjämförelser. Författarna belyser speciellt 
avvägning vid jämförelse av nyckeltal utifrån fastigheters unika egenskap och varje sådan är 
unik. (Kommentar- stärkt utifrån intervju: Det finns mycket som är lika speciellt inom den 
tekniska och kostnadsmässiga biten när det kommer till drift (även krisavvägningskostnader 
är relativt lika, speciellt processmässigt) – Det finns även en risk som belyses av (Josephson & 
Saukkoriipi, 2005) av den inställningen överlag samt föreslår kanske författaren en annan 
process och översiktstänk vilken kan jämställa objekt och ställa likvärdiga krav oavsett 
fastighet?) 
 

5.4.1 Nyckeltal och mätningar 
Användandet av nyckeltal för benchmarking är något de flesta företag använder. Ofta 
används nyckeltal som kvadratmeter per anställd eller som ett effektivitetsmått för 
verksamheten och driftkostnad per kvadratmeter för fastighetskostnaderna och dess 
utveckling. Nyckeltalsanvändning och benchmarking var något som 2003 ansågs öka i 
omfattning och betydelse (van Dijck & Widlund, 2003).  
 
Vanligast är mätningar internt och det fanns 2003 önskemål om utökade möjligheter för 
externa mätningar (van Dijck & Widlund, 2003). Sedan bildandet av svenskt fastighetsindex 
(SFI) 1997 har data samlats in. SFI har sedermera tagits över av IPD vilket möjliggjort även 
större del internationella jämförelser (IPD, 2014).  
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Benchmarking är nyttigt för utveckling av företag och branschen som helhet. Användandet 
av nyckeltal för mätning av prestationsutvecklingen är något som kan påvisa värde och 
minska risken av för rakt fokus av kostnadsbesparingar (Sharp, 2013).  
 

5.4.2 Kundperspektiv på ekonomisk styrning och nyckeltal  
 
Risker vid nyckeltalsanvändning för produktivitet – Vid extern förvaltning eller från 
Brukarens perspektiv. 
 

Den produkt som levereras vid fastighetsförvaltning är fysiskt t.ex. en arbetsplats, 
kapitalplacering, bostad och så vidare. Exkluderat boende är fastigheter en förutsättning för 
verksamhetsutövning och en val utvecklad lokal eller fastighet hjälper brukarna att optimera 
sin verksamhet. Vanligt är att även dessa företag räknar på lokalbehov och produktiviteten 
per kvadratmeter eller kontorsplatser. Om enbart sådana nyckeltal används av brukare finns 
stora chanser till felkalkylering om man utgår från just parametrar vilka beräknas per 
kvadratmeter (Sharp, 2013). 
 
Bättre enligt Sharp vore att använda sig av mer holistiska mätetal som bättre demonstrerar 
värdet av insatser och utveckling av fastigheter. Genom insikter bör man istället använda 
metrik som direkt eller indirekt länkas till utvecklingen av fastigheten (Sharp, 2013, p. 242). 
 
En god relation och kommunikation blir således stor del av services för att kunden korrekt 
ska kunna bedöma de värdeaspekter fastigheten eller lokalen tillför, och för att 
fastighetsförvaltaren ska kunna tillgodose kundens behov. Detta är dels för att kunna påvisa 
korrekt värdeskapande material för underlag om hyra och dels för att felaktigt underlag i 
extremfallet kan leda till att hyresgäst inte finner lokalen tillfredställande till deras behov.  
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6 Resultat 
Inom ramen för arbetet har en kvantitativ undersökning utförts samt två intervjuer av 
personer från stora aktörer inom fastighetsförvaltningen. Detta kapitel avser redovisa 
resultatet från det empiriska arbetet för uppsatsen. Intervjuer redovisas löpande.  
 

6.1 Enkätundersökning och intervjuresultat 

Respondenterna utgjordes medvetet av ett så brett urval som möjligt och ett brett urval 
yrkesområden inom fastighetsföretagen är representerade. Detta gjorde för att kartlägga 
eventuella åsikter och öka chansen för mer korrekta jämförelser och bedömningar mot 
andra branscher samt överse verksamhetsbilden som helhet. 
 
Enkäten utfördes med en disposition med: 
 

1. Kategoriserande frågor avseende branschdelstillhörighet – Allmännyttan, Privata 
bostadsbolag, Kontorsfastigheter, Offentliga fastigheter samt Köpcentrum – och 
arbetstitel. 

2. Branschspecifika och jämförande frågor 
3. Bolagsspecifika frågor 
4. Avslutande kommentar om problemområden. 

 
De första två frågorna avsåg kartlägga inom vilket områden samt roll som respondenterna 
verkar inom. Av de 64 personer som påbörjade enkäten erhölls 42 kompletta svar vilka är 
fördelade över fem fastighetstyper (figur 4).  
 
Fråga 1  

 
Figur 5: Fördelning av respondenters branschtillhörighet 
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Fråga 2- Arbetstitel och indelning av referensgrupper 
Indelning av referensgrupper gjordes grovt utifrån arbetstitel. Beroende på ansvarsområde 
och bolagsstorlek förekommer självklart variationer i ansvarsområden med detta kan i denna 
kvantitativa del inte ta hänsyn till på sådan detaljnivå. 
 
Referensgrupp Referensgrupp 
1 CFO 2 Riskkontrollchef 
1 CFO 2 Senior Advisor 
1 Chef VD-staben 2 Teknisk Chef 
1 Ekonomichef 2 Transaktionschef 
1 Stabschef 3 Affärsutveckling 
1 Teknisk direktör 3 Analytiker 
1 VD 3 Analytiker 

1 VD 3 
Biträdande kommersiell 
projektledare 

1 VD 3 
Biträdande kommersiell 
projektledare 

1 VD 3 Bostadsadministratör 
1 VD 3 Bostadsadministratör 
2 Affärsområdeschef 3 Fastighetsförvaltare 
2 Affärsutvecklare 3 Fastighetsförvaltare 
2 Affärsutvecklare 3 Förvaltare/Driftansvarig 
2 Affärsutvecklare 3 HR controller 
2 Analyschef 3 HR-konsult 
2 Byggteknikråd 3 Hyresadministratör 
2 Centrumchef 3 Informatör 
2 Distriktschef 3 Inköpare 
2 Finanschef 3 Installationsledare VVS 
2 HR Chef 3 Investor relations 
2 kommunikationsdirektör 3 Projektcontroller 
2 Kundchef 3 Projektledare 
2 Marknadsansvarig 3 Projektledare 
2 Nybyggnadschef 3 Projektledare 
2 Projektchef 3 Teknisk förvaltare 
2 redovisningsansvarig 3 Uthyrare 

2 
Regionchef och 
förvaltare - 6 st. oidentifierbara 

Tabell 3: Svar fråga 2 och redovisning av indelningen av referensgrupper 

6.1.1 Branschinriktade frågor 
 
Fråga 3: 
Respondenterna ombads jämföra fastighetsbranschen förmåga att effektivisera sin 
verksamhet jämfört med andra branscher. Kommentarsfält lades till för att ange vilken 
bransch som utgjorde jämförelsegrund.  
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Allmänt ansågs fastighetsbranschen vara lite eller mycket sämre än tillverkningsindustri, 
energibranschen. Byggproduktion ansågs ligga steget före eller lika bra som 
förvaltningsbranschen. Samma sak gäller för IT och fordonsindustrin. De branscher vilka 
fastighetsförvaltningen anser sig ligga steget före är retail, restaurangbranschen (se Tabell 4: 
Enkätsvar fråga 3 filtrering verksamhetsområde nedan). Eftersom jämförelseobjekt differerar 
varierar svar med erfarenheter och ger inte en enhetlig syn.  
 
 

Fastighetsbranschen är _______ på att effektivisera sin 
verksamhet jämfört med andra branscher 

Respondent 
filtrering 

Svar 

Mycket 
sämre 

Lite sämre Lika Bra Lite Bättre Mycket 
bättre 

Ingen filtrering  
4,4% 

 
33,3% 

 
48,9% 

 
11,1% 

 
2,2% 

      

Kommunala 
Bostadsbolag 

 
- 

 
53,9% 

 
30,8% 

 
13,6% 

 
- 

… jämfört med - Bygg-
produktion 
Offentlig 
verksamhet 
Management 
Industri 

- Restaurang 
Svenska 
kyrkan 

- 

Privata 
Bostadsbolag 

 
11,1% 

 
55,6% 

 
33,3% 

 
- 

 
- 

… jämfört med Industri Allmän Allmän   

Kontors-
fastigheter 

 
- 

 
20% 

 
70% 

 
5% 

 
5% 

… jämfört med - IT 
Medicin-
teknik 
Tillverkning 

Kemi 
Konsult 
Bank/Fina
ns 
Bygg 

- - 

 
Köpcentrum 

 
- 

 
22% 

 
55,6% 

 
22,2% 

 
- 

… jämfört med - Fordon 
Säkerhet 

Industri 
Bygg 

Retail 
Konsult 

- 

Offentliga 
fastigheter 

 
14,3% 

 
28,6% 

 
28,6% 

 
14,3% 

 
14,3% 

… jämfört med Energi 
Mässor/m
öten 

Generellt Fordon  Kommunal 

Tabell 4: Enkätsvar fråga 3 filtrering verksamhetsområde 

Resultatet blev att över en tredjedel (37,7 %) av de svarande ansåg byggbranschen var sämre 
än jämförda branscher och ungefär hälften (48,9 %) ansåg att fastighetsbranschen var lika 
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bra på att effektivisera verksamheten. Det verkar som att bostadssektorn anser att 
fastighetsbranschen ligger efter i större mån än övriga. Kontors och 
köpcentrumrepresentanter är lite mer positiva, men även här återfinns tillverkning och 
fordonsindustrin i branscher som anses bättre än fastighetsbranschen i 
effektiviseringsarbetet.  
 
Ove Nordqvist, chef för Affärs- & Verksamhetsutveckling på Newsec Asset Management 
delar till viss del uppfattningen att Industrin är bättre på processutveckling. 
”Fastighetsförvaltningsbranschen överlag är hyffsade på effektivisera verksamheter”. Han 
pekar dock på att det inte går att jämföra mot industrin eller byggproduktion på grund av att 
fastighetsförvaltningen säljer tjänster. 
 
Ulf Näslund, Chef teknik och service Uppsala inom Vasakronan pekar på att när det kommer 
till Lean och dylikt så arbetar man i större utsträckning genom låna idéer från andra sektorer. 
”Byggbranschen har nästan genom tradition enbart verkat relativt introvert”. Inom 
Vasakronan ansåg Näslund att IT-grenen den som är bäst på ”Lean” och bäst visar 
systemuppbyggnaden i det IT stöd som finns att tillgå. All information finns tillgänglig för alla 
och data går alltid att hitta smidigt.  
 
Vidare berättar Näslund att det finns bra databaser att tillgå men att man sällan analyserar 
material utan att det ”generellt är nog typiskt att man släcker bränder och går vidare”. Han 
tror att det här finns ett förbättringsområde och att det skulle gå att utveckla en 
problemlösningsmetodik. Det skulle exempelvis kunna vara hanteringen av vattenskador 
vilket många gånger är upprepningar, typisk brandsläckningsåtgärd vid vilka kostnader blir 
höga svarar han. 

Respondent 
filtrering 

Svar 

Mycket 
sämre 

Lite sämre Lika Bra Lite Bättre Mycket 
bättre 

Ingen filtrering 4,4% 33,3% 48,9% 11,1% 2,2% 

referensgrupp 1 - 63,6% 27,3% 9,1%  
… jämfört med  Industri 

Offentlig 
verksamhet 
Management 
Generellt 

Kemi 
Konsult 
Bank/finans 

  

referensgrupp 2 13,3% 13,3% 66,6% 6,7%  
… jämfört med Industri 

Energi 
Konsult 

Industri 
 

Bygg 
IT 

Retail  

referensgrupp 3 - 23% 38,5% 30,8% 7,7% 

… jämfört med  Säkerhet Industri 
Bygg 

 kommunal 

Oklassificerade - 33,3% 66,6% - - 

Tabell 5: Enkätsvar fråga 3 filtrering utifrån arbetsroll 

Resultatet av filtrering utifrån referensgrupp (Tabell 5: Enkätsvar fråga 3 filtrering utifrån 
arbetsroll visar att ledande positioner (grupp 1) kan anse att fastighetsbranschen är lite 
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sämre än andra i effektiviseringsarbetet (63,6 %). ”Mellanchefer” (grupp 2) tenderar att se 
branschen som lika bra (66,6 %), vid jämförelser mot industri, konsult och energibranschen 
hamnar dock fastighetsbranschen efter. Den tredje referensgruppen har en mer positiv 
inställning till fastighetsbranschen.  
 
Fråga 4 
Branschens uppfattning av vilken del som är i störst behov av att arbeta mer resurseffektivt 
efterfrågades.  
  
Vid filtrering av svar utifrån arbetskategori syns vissa skillnader beroende vilken sektor 
respondenten verkar i. Kontor och köpcentrum hade mest positiv syn där 80 % respektive 78 
% ansåg att fastighetsbranschen är lika bra eller bättre i jämförelse. Utifrån enkätsvaren 
anser bostadssektorn att branschen inte är lika bra på att effektivisera sin verksamhet.   
 

Vilka delar av fastighetsbranschen anser Ni är i störst behov av att arbeta mer 
resurseffektivt? Markera vilka påståenden som du anser korrekta? 

Respondent 
filtrering 

Svar 

Bostadssektorn är 
i större behov av 
effektivisering än 
kontorssektorn. 
 

inom Bostadssektorn har 
allmännyttan 

större effektiviseringsbe
hov 
 

Kontorssektorn är i lika 
stort behov av 
effektivisering som 
bostadssektorn. 
 

 
Alla 

 
29,3% 

 
26,8% 

 
48,8% 

Utifrån 
branschgren 

   

Kommunala 
Bostadsbolag 

 
45,5% 

 
9% 

 
45,5% 

Privata 
Bostadsbolag 

 
20% 

 
50% 

 
30% 

Kontors-
fastigheter 

 
17,7% 

 
17,7% 

 
64,7% 

 
Köpcentrum 

 
37,5% 

 
25 % 

 
50 % 

Offentliga 
fastigheter 

 
25 % 

 
12,5% 

 
75 % 

 
Utifrån arbetsroll 

 
 

  

referensgrupp 1 20 % 40 % 40 % 
referensgrupp 2 7,7 % 30,8 % 61,6 % 
referensgrupp 3 50 % 15 % 35 % 
Oklassificerade 0,0 % 40 % 60 % 
Tabell 6: Svar fråga 4 samtliga filtreringar 

Branschens bredd och utformning som beror mycket på relationer och möten menar han på 
att en kompetensutveckling avseende mötesutförande är mer relevant i 
effektiviseringssynpunkt än själva processen menar Ove Nordqvist.  
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Noteringar: 

- Respondentgrupp 1  
o Viss överrepresentation av kommunal bostadsförvaltning (45 %) 
o Samtliga områden representerade 

 
- Respondentgrupp 2 

o Viss överrepresentation av kontor (41 %) 
o Underrepresentation (lika stor) av köpcentrum och privatbostäder (6,7 %) 

 
- Kommentarsfältet stärks något av att personer inom köpcentrum anser 

förvaltningsbranschen lika eller lite bättre på att effektivisera verksamheten. Ungefär 
hälften av respondenterna angav jämförelseobjekt vilket gör att siffror och områden 
inte är direkt jämförbara utan viss tolkning. 

 
 
Den generella uppfattningen var att den egna verksamheten har lika mycket 
effektiviseringsbehov som någon annan. Utstickande är privata bostadsbolag där 50 % ansåg 
att allmännyttan har ett större behov av effektivisering. Den åsikten delas inte av 
representanter ifrån kommunala bostadsbolag – endast 9 % var av den uppfattningen.  
 
Ett intressant svar vid frågan om hur Newsec arbetar för en effektiv förvaltningsverksamhet 
svarar Ove Nordqvist att de har en fördel av att ha många uppdragsgivare. ”Ganska många 
tycker saker om hur vi ska driva verksamheten, mycket mer än bolag som är rena 
fastighetsbolag där det kommer linjärt uppifrån styrelsen”.  För Newsec är arbetet med 
effektivisering ”en självbevarelsedrift” eftersom konkurrensmässigt finns två verktyg, 
värdetillförsel av förvaltningen och priset av förvaltningstjänsten. Så för Newsec tycker Ove 
att: ”det är en fördel att hela tiden få synpunkter från alla håll på i princip alla delar av 
verksamheten”. 
 
När det kommer till fastighetsförvaltning så ligger nog konsultförvaltning i framkant inom 
effektiviseringsarbetet på grund av de ovan nämnda faktorerna men när det kommer till 
resurseffektivisering och kostnadsfördelar gäller inte beståndstyper i samma utsträckning 
som storlek: ”Tyngdpunkten är de skalfördelar man får med storlek, ju oftare man gör 
beställningar och ju större kvantiteter desto attraktivare blir man som kund” och därav kan 
man förhandla till sig lägre priser menar Ove Nordqvist. 
 

6.1.2 Effektiviseringsområden 
Vid intervjun med Ulf Näslund framgick att det fortfarande finns utvecklingspotential i de 
fastighetsägande förvaltningsbolagen och att det sker en viss utveckling. Som exempel kan 
ges att LCC-kalkyler alltmer används som ett verktyg för att bedöma totalekonomin i nya 
investeringar. 
”… eftersom fastighetsföretag historiskt inte ställt tillräckligt tydliga 
byggherrekrav [...] Vanligt inom fastighetsbranschen har varit att köpa billigt från början för 
att hålla nere investeringskostnaderna” säger Näslund. Men utvecklingen går åt en mer 
långsiktig inställning vilket han säger på ett positivt sätt: ”Idag finns en inställning av mer 
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långsiktig förvaltning vid beställning och fler investeringar görs initialt istället för att sätta 
prispress” avslutar han. 
 

”För en effektiv förvaltning är A och O kontinuitet inom organisationen. Utveckling av 
processer, personal och utbildning. Att arbeta i lugn och ro och fila av spetsarna är nyckeln 

för bra förvaltning tillsammans med säkerställande av kontinuitet och kompetens” – Ulf 
Näslund, Vasakronan 

 
Ulf Näslund bekräftar även att skalfördelarna genom storlek är viktiga. ”Det är viktigt att 
vara en attraktiv samarbetspartner”. Det som gör Vasakronan framgångsrika inom 
effektiviseringsarbetet är organisatoriskt, att de har en platt organisation med bra 
ledarskapsförmågor och hög nivå på alla chefer och alla jobbar mot samma mål. Men 
framförallt att arbetet sker i specialistorganisation, vilket gör att de kan driva frågor som 
andra inte kan anser Ulf Näslund. 
 
Identifiering av branschens uppfattning av arbetsområdens effektiviseringsbehov 
 

 
Figur 6 Effektiviseringsmöjligheter inom fastighetsförvaltningsområden 

 

5,41% 
0,00% 

2,70% 2,70% 2,70% 
0,00% 

40,5% 

10,8% 
5,4% 

32,4% 

8,1% 

18,9% 

29,7% 

40,5% 
45,9% 

37,8% 

24,3% 

35,1% 

18,9% 

37,8% 

43,2% 

29,7% 

51,4% 

37,8% 

5,4% 

13,5% 

5,4% 
0,0% 

16,2% 
10,8% 

Inom vilka områden tror ni att man lättast kan hitta "slöserier" inom 
branschens större företag. Markera någon av siffrorna 1-5 där 5 är stora 

effektiviseringsmöjligheter och 1 är små. 

1 2 3 4 5
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Redovisning av resultat för effektiviseringsbehov avseende olika områden (figur 6) och 
snittvärde (tabell 7 nedan). 
 

 Kundservice ansåg 24,3% att effektiviseringsmöjligheter var ganska stora (4) eller 
stora (5). Flest ansåg att kundservice området har relativt små 
effektiviseringsmöjligheter.  

o Snittvärde 2,78 
 

 Underhåll ansågs av majoritet (51.4%) ha större effektiviseringsmöjligheter (4 + 5). 
Störst andel ansåg att det var normala möjligheter med nästan lika många som 
svarade ”3” eller ”4” och 88,4 % av de svarande återfinns i intervallet. 

o Snittvärde 3,53 
 

 Drift anses liknande underhåll med den största skillnaden att färre (5,4 % mot 13,5 % 
som angav mycket stora möjligheter)  

o Snittvärde 3,42 
 

 Investering anser en tredjedel ha ganska stora effektiviseringsmöjligheter 
intervjusvar är här problem med långsiktighet vilket också stöds av LaSalle. 

o Snittvärde 2,92 
 

 Inköp och förhandling är enligt de svarande det område vari mest effektivisering 
behövs. 16 % anser att området har mycket stora effektiviseringsmöjligheter och en 
klar majoritet (67,5 %) svarade ”4” eller ”5”.  

o Snittvärde 3,68 
 

 Administration och dokumentation anses av branschen ha ganska stora 
effektiviseringsmöjligheter där 48,6 % svarade ”4” eller ”5”, ingen ansåg 
möjligheterna som små (”1”).  

o Snittvärde 3,39 
 
Enligt enkätundersökningen anses branschen ha störst effektiviseringsmöjligheter inom 
inköp och förhandling men även inom underhåll, drift samt administration och 
dokumentation visar på en indikation av förbättringsmöjligheter. Kundservice är det som 
branschen överlag anser sig vara bäst på.  
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Vid undersökning av resultatet utifrån referensgrupper finns olika indikatorer på divergens 
mellan grupperna. Störst skillnad ligger i inköp och förhandling där respondenter inom 
ledningsbefattning ligger nästan en punkt högre än båda de andra. 
 

 
Figur 7 Effektiviseringsmöjligheter inom fastighetsförvaltningsområden utifrån referensgrupper 

Resultatet av referensgruppsindelning indikerar är att processerna närmast respondenternas 
ansvarsområde ges högre resultat.  
 
Referensgrupp 1 vilka kan antas äga investeringsprocessen anser den ha mer 
effektiviseringsmöjligheter än övriga referensgrupper.  
 
Jämförs resultatet för underhållsområdet svarar referensgrupp 2 högre än övriga. Vid drift 
upprepas det då svarande i grupp 2 och grupp 3 ligger 0,5 högre i snitt jämfört med 
ledningsgruppen – referensgrupp 1. 
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Genomsnittssvar utifrån referensgrupp 
 Ref 
grupp 

Kundservice Underhåll Drift Investering Inköp och 
förhandling 

Administration 
och dokument-
hantering 

1 2,25 3,25 3 3,5 4,5 3,75 

2 2,93 3,62 3,44 2,94 3,63 3 

3 2,81 3,43 3,5 2,88 3,63 3,81 

Total
2
 2,75 3,47 3,37 3,03 3,81 3,46 

Tabell 7 resultat utifrån referensgrupper 

 
Resultatet utifrån respondenternas fastighetstyper visade däremot inte lika stora skillnader, 
viss differens uppvisades i områdena administration och dokumenthantering samt 
investeringsområden. Personer som arbetar med offentliga fastigheter verkar anse att det 
går att effektivisera investeringsområdet mer än övriga.  
 

     
Figur 8, Svar avseende investeringsområdets effektiviseringsmöjligheter utifrån fastighetstyper 

  
Figur 9 Svar utifrån fastighetstyper avseende effektiviseringsmöjligheter inom administrations och dokumenthantering 

Fråga 6 
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Enligt enkätsvaren finnas det en mindre konflikt mellan att minska kostnaderna och få en 
långsiktigt effektiv verksamhet. Ungefär en tredjedel ansåg inte att det fanns en så stor 
konflikt mellan att minska kostnader och att få en långsiktig effektiv verksamhet. Att få ned 
kostnader kan väl vara en effektiv verksamhet? Ungefär en tredjedel ansåg att det finns 
konflikt mellan långsiktig effektivitet och att minska kostnader (34 % angav ”4” eller ”5”).  
 
Andra delfrågan visar på att det inte är underhållsinsatser som bör minskas för en långsiktig 
effektiv verksamhet. 60 % ansåg att det inte är en bra idé och att det får konsekvenser att 
minska underhållsinsatser. 19 % ser det inte som några större konsekvenser behöver infinna 
sig genom att minska underhållsinsatser. 
 
 

 
Figur 10 Svar enkätfråga 6 

 

6.1.3 Lean-inriktade frågor 
Fråga 7  
Vetskapen om Lean inom fastighetsbranschen är inte obefintlig men inte heller stor. 28 % 
ansåg sig ha en ganska stor vetskap om Lean. 46 % har mycket liten eller liten vetskap och en 
fjärdedel vet om ”en del”.  Alternativet ”ingen vetskap” fanns inte och mycket liten kan alltså 
även betyda ingen.   
 
Fråga 8 
Fråga 8 är följdfråga på den ovanstående och respondenterna tillfrågades om branschen 
skulle vinna på ett ökande användande av filosofier som Lean. Nästan 49 % tror att 
branschen skulle vinna på det. Enbart 15 % fann det tveksamt och ingen svarade att de 
trodde att branschen inte skulle vinna på det. 
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Intressant var även resultatet av sambandet mellan vetskap och förväntad effekt på 
fastighetsbranschen. Majoriteten av svarande med viss kunskap tror att det finns något att 
vinna på ett ökat användande av Lean filosofier (se Tabell 8: Svarssamband nedan). Andelen 
som tror att det finns att vinna ökar med kunskapsnivån. 
 

 ”Liten vetskap”: 33,3 % tror att branschen skulle vinna på det 
 

 ”En del vetskap”: 60 % tror att branschen skulle vinna på det 
 

 ”Ganska stor” vetskap: 71,4 % ser vinster inom fastighetsbranschen. 
o Andelen tveksamma är störst hos svarande med ”En del” kunskap.   

 
  

 Svar fråga 8: Nej Tveksamt Vet ej Ja, lite Ja, 
mycket 

Svar fråga 7       

Mycket liten (9 st.)  0 % 11,1 % 66,67 %  11,1 % 

Liten (9 st.)  0 % 0 % 66,67 % 22, 2 % 11,1 % 

En del (10 st.)  0 % 40,0 % 0 % 40,0 % 20,0 % 

Ganska stor (11 
st.) 

 0 % 9,1 % 9,1 % 54,5 % 27,3 % 

Mycket stor  0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

(En del + Ganska 
stor) 

 0 % 23,8 % 4,8 % 47,6 % 23,8 % 

Tabell 8: Svarssamband  

6.1.3 Företagsrelaterade frågor 
Fråga 9 – 12 Om användning av nyckeltal  
Frågorna i detta stycke avser undersöka i hur stor utsträckning man använder nyckeltal, 
vikten av dessa och i vilka avseenden de nyttjas generellt.  
 

 majoritet (56,4 %) använder nyckeltal i hög utsträckning för att jämföra resultat över 
tiden. En liten del (7,7 %) använder inte nyckeltal i någon större utsträckning. 
Återkopplingsgrad, enbart något över halva sektorn använder nyckeltal för 
utvecklingsanalyser verkar det som – om det även kan påvisa att 
återkopplingsgraden hos fastighetsbranschen bör förbättras överlag gå inte att slå 
fast men det styrks genom intervjusvar att man är sämre på att utnyttja den data 
som finns och utveckla processer för felavhjälpning genom återkoppling. 
 

 En tredjedel använder nyckeltal för att göra jämförelser med andra företag, nära på 
hälften (48,7 %) använder det en del. Resterande (17,95 %) jämför sig inte så mycket 
med nyckeltal. Benchmarking 

 

 Vikten av mätningarna anses överlag ganska stor, både avseende interna och externa 
mätningar men 66,67 % finner interna mätningar viktiga eller mycket viktiga (svar ”5” 
eller ”6” på en sex gradig skala). Något lägre (43,5 %) lägger likvärde vikt vid externa 
jämförelser. 
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 Branschen verkar ha ganska enkelt för att använda nyckeltalsjämförelser för 
problemidentifiering och utforma åtgärdsplaner. Klar majoritet (68,4 %) håller med 
ganska mycket däremot är det enbart en respondent (2,6 %) som tycket att det är 
mycket enkelt. 

 
Ove Nordqvist, Newsec: 
”Vi gör mycket mätningar, vi säljer tjänster så vi mäter hur människorna mår, och väldigt 
noga hur varje kund mår och även hur en del av våra kunders hyresgäster mår. Nyckeltal som 
antal anställda mot uppdrag och kundnöjdhet är viktiga mot den förvaltande verksamheten.” 
Här gör författaren själv ett antagande om att mätningen hur anställda mår är en del av att 
se till att man ligger rätt i arbetsbelastning och liknande. Angående fastighetens driftnetto 
säger Nordqvist att ”det är kunden som gör den slutgiltiga analysen om driftnetto och är 
tillfredställande.”  
 
Fråga 13 Systematik 
I fråga om det finns ett systematiskt tillvägagångssätt för att identifiera och utforma 
åtgärdsplaner svarar 29 % att det inte gör det.  Undersökningen har riktats till enbart stora 
företag vilket gör att 29 % bör vara en rätt stor andel.  
 
Ove Nordqvist berättar att när det kommer till systematik är Newsec en ISO-certifierad 
organisation. ”Vi arbetar med ISO, miljö- och kvalitetsarbete med processgrupper som blir 
reviderade internt och externt. Vi har ett verksamhetsledningssytem där vi har 25 processer 
med ungefär 700 dokument innefattande mallar, rutinbeskrivningar och checklistor så vi 
börjar inte med vitt papper.”... ”Vi har ett avtal i botten mot avtalsgivarna och det måste 
spegla hur vi gör saker, verksamhetsledningssystemet skapar då ett värde. Vid eventuell fel-
leverans handlar det ofta inte om felaktiga rutiner utan på grund av person-kemi eller 
liknande.” Berättar Nordqvist och han hoppas att varje del av verksamhetsledningssystemet 
tillför värde. Det är något Newsec har försökt att mäta men det har inte gått.  
 
På frågan om hur bra han anser att branschen i stort är på att identifiera 
förbättringsområden svarar Ove Nordqvist:  
”Här är det mycket olika, vi blir synade från alla håll i alla led och vissa uppdragsgivare har 
externrevisioner mot oss och då hittar man ju de saker som inte är rätt vilket då kan 
justeras”...”Det gör att vi nog ligger före många med linjär ledning”. I Kommunikation och 
att ha fastighetsägare som kunder gör att… 
 
Ulf Näslund, Vasakronan, säger att de inte använder någon typ av värdeflödesidentifiering 
förbättringsarbetet sker inom en ledningsgrupp för teknik. Det viktiga ligger här på ett 
långsiktigt arbete och att ha skarpa kortsiktiga planer och koll på stora underhåll inom en 
tre- till femårsperiod.  
 
Fråga 14 
Viktiga faktorer för effektiviseringsarbetet i företaget. 
Avslutningsvis förfrågades vad som är viktiga faktorer för effektiviseringsarbetet inom 
fastighetsbranschen. Sammantaget så anses en bra kommunikation och informationsdelning 
vara viktiga komponenter, även kundfokus och arbetet med kundrelaterade frågor. Inom 
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drift och underhållsmässiga sammanhang anses en långsiktighet i underhållsåtgärder vara 
viktiga, också samarbetet mellan avdelningar där speciellt mellan drift- och 
förvaltningsavdelningar angavs som en viktig faktor. Kompetens och utbildning av en 
engagerad personal.  
 
Kommunikation var även viktigt för att kunna föra en effektiv förvaltning enligt Ulf Näslund, 
Vasakronan. Speciellt för att utnyttja andra projekt att samordna då deras företagskultur är 
uppdelad i funktioner – Alltså att utnyttja opportunistiskt underhåll (egen kommentar).  
När Ulf fortsätter berättar han att bred kompetens också är viktigt för ”tajming inte alltid är 
jättevass men det beror på bakgrund, kompetens och bagage vilket kan föra det svårt att 
göra bedömningar på nödvändiga åtgärder”. Som exempel ger Ulf Näslund en situation där 
någon med installationsbakgrund har väldigt fina rör och mätinstrument med fönster vars 
livstid är över.  
 
Ur styrningssynpunkt ansågs det viktigt med tydliga målsättningar och krav, ”i vissa fall 
genomförs arbete som inte hade behövs för uppgiften, med på grund av otydligheter är 
avgränsningar ibland svåra att sätta” – svarande nr 37. En annan person ansåg att ett starkt 
ledarskap var viktigt för att våga utmana befintliga strukturer.  
 
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) angavs som ett alternativ. Men för 
förvaltningsbranschen som helhet kommer det nog att dröja länge innan det blir märkbart 
på beståndet. Enligt Ove Nordqvist, Newsec, beror det på att dels kostnaderna för att 
implementera BIM i befintligt bestånd skulle bli mycket stora, den möjlighet som finns tror 
han är om det kan inkluderas i kalkylerna för större åtgärder. Det bör tilläggas att för Newsec 
handlar det om förvaltning för kunder som inte sällan har relativt stor portföljomsättning 
och ”man har inte sålt in BIM än tillräckligt hos de som bestämmer för att det ska finnas ett 
tillräckligt restvärde” säger Nordqvist. Däremot tror han att det i och med 
generationsväxlingen kommer att skapas nya krav på tekniken: ”… när den nya generationen 
upptäcker att det är tio eller fler olika system och plattformar som inte talar med varandra 
och upptäcker den tröghet som finns. Där kommer det nog att hända mycket”.  
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7 Analys 
 
Syftet med uppsatsen är undersöka och uppmärksamma ett inom förvaltningsbranschen inte 
så vanligt begrepp, Lean.  
 
Arbetet har visat att Lean inte används inom fastighetsförvaltning och att det finns behov av 
fortsatta studier i ämnet eftersom det verkar finnas vinster att hämta i och med 
implementering av filosofier som Lean. De värdegrunder och principer som finns inom Lean 
kan anses mycket tillämpbara inom fastighetsförvaltning i regel. Även metodik och verktyg 
är förmodligen användbara för att utveckla kommunikation och undvika misstag inom större 
företag, smalare studier och förslagsvis workshops bör genomföras för utvärdering. 
 
För att undersöka Lean ur effektiviseringssynpunkt för fastighetsförvaltning krävdes en 
grundläggande undersökning om vad som anses vara effektiv förvaltning samt vad som krävs 
och var det anses finnas utrymme för förbättring. 
 
Långsiktighet har lagts fram som en viktig faktor i teorin och empirin. Kompetens är en 
annan faktor vilken anses vara av stor vikt, dels på grund av hantering av de osäkerheter 
branschen är förknippad med och dels på grund av konsekvenserna vid fel ofta är stora. Här 
anges auktorisation av yrkesroller och standardisering för bättre kvalitet i verksamheten. Ulf 
Näslund berättar att kontinuitet är A och O inom förvaltningen vilket även styrker att 
fördelar med standardisering och systematisering finns. ISO – certifieringar har utretts i teori 
och förespråkas för en större kontroll över verksamhetsutvecklingen.  
 
De utvecklingsområden som generellt har störst effektiviseringsmöjligheter är drift, 
underhåll, inköp och förhandling samt administration och dokumenthantering.  
 
Inom drift förekommer inte sällan kommunikationsgap mellan personal och beställare. Inom 
större organisationer där personalen som sköter drift är separerat från beslutstagare och 
beställare. Ofta innehar driftpersonalen större kunskap om fastighetens beskaffenhet än 
beställaren vilket kan ge upphov till onödigt slöseri.  

7.1 Fastighetsförvaltningens utmaningar 

I teorikapitlet beskrivs en del av fastighetsförvaltningens utmaningar. Bostadssektorn står 
inför ett övervägande renoveringsbehov och förvaltningen av kontorsfastigheter, 
köpcentrum etcetera har, som Sharp (2013) menar, redan gjort de uppenbara 
kostnadsbesparingarna.  
 
7.1.1 underhållsplaner och hantering av osäkerheter 
Som problem inom sektorn generellt pekas osäkerheter ut. Dessa osäkerheter beror delvis 
på att fel är svåra att upptäcka i beståndet och kostnader vid fel ofta stora. Delvis på grund 
av de tekniska egenskaper som en fastighet är behäftad med. Ska någonting bytas ut? När 
ska denna åtgärd ske? Ytterligare osäkerhet finns i planeringshänseende där en plan sällan är 
korrekt mer än några månader på grund av att någon förutsättning ändras. Detta förbättras 
inte genom en felavhjälpningsmetodik som ofta går ut på brandsläckning. 
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Underhållsplaner blir snart inaktuella på grund av att budgetramarna styr utfallet av 
underhållet. Detta gör att långsiktiga åtgärder och strategier får en stor vikt. För att hantera 
osäkerheter och risker på ett bra sätt krävs kompetens och planering av underhåll bör ses 
som ett levande dokument mer än ett upprättat sådant. En preventiv inställning bör hållas 
vid planering av underhåll för att säkerställa kvalitet samt undvika merkostnader.  
 
Här handlar det om långsiktighet och att kunna säkerställa produktkvalitet vilket i jämförelse 
med Leans filosofi överensstämmer mycket väl. En inställning vilken mer utgår från Leans 
sätt att utföra aktiviteter (PDCA) skulle kunna underlätta utmaningarna förknippade med 
utförandet av osäkerhet och planläggning. 
 
7.1.2 standardisering och systematik 
Fastighetsbranschen kan anses behöva en bredare användning av effektiviserings och 
standardiseringsverktyg för att frambringa kvalitet i produkt och process. Detta är något som 
både teori och primärdata pekar mot. ISO certifiering för kvalitet och auktorisation av 
förvaltaryrket är något har uppdagats och studerats de senaste åren.  
 
Näslund menar på att problemlösning ofta är att släcka bränder och gå vidare. När inte data 
som finns utnyttjas motverkas eliminering av ad hoc lösningar och återuppfinnandet av 
hjulet i projekt är något som bör vara inbäddade i verksamheten. Utmaningen med att 
standardisera en varierad bransch där man skyller på unika behov handlar om att utreda vad 
som är lika, istället för att peka på variationer. Det som Ove Nordqvist berättar visar på 
vikten av systematik och ISO-certifieringen hos Newsec gör att det finns tillvägagångssätt i 
ett antal processer. Genom standardiseringen säkerställs kvalitet och ger en plattform att 
göra små förbättringar ifrån. Även om Ove inte ansåg att Lean skulle göra någon skillnad så 
överensstämmer mycket med hur Newsec arbetar för en effektivare verksamhet med Lean 
värdegrunder och principer.  
 
Enkätsvaren ger en bild av en divergerad bransch både jämfört mellan blocken och inom 
organisationer. Intressant i den här frågan är divergensen mellan de olika referensgrupperna 
och även fastighetstyperna. Vissa svar är relativa men när jämförelser skett har man i mångt 
utgått från samma. Ledningen inom företag verkar vara mer benägna att tycka att 
fastighetsbranschen är sämre på att effektivisera verksamheten än andra. I undersökningen 
ökar tilltron till fastighetsbranschens effektiviseringsarbete desto längre ned i hierarkin man 
tittar. Utmaningen finns att öppna skygglapparna som branschen kan anses vara beskaffade 
med.  
 
En analys av spridningarna av enkätsvaren visar att gruppen med kontor och köpcentrum 
anser fastighetsbranschen bättre i jämförelse med andra branscher än 
bostadsfastighetsbolag. Detta kan mycket väl vara ett sådant fall där det är kundkrav och 
kompetens samt tyckande hos kunder som kan vara en bidragande faktor.  
 
Spridningen mellan referensgrupperna i resultatet är inte oväntade i en så bred bransch. Om 
man däremot ställer detta mot enkätkommentarer vilka vittnar om ett ökat behov av enkel 
kommunikation för en effektiv verksamhet. Bolag med flera funktioner och speciellt med rak 
styrning samt anställda med spetskompetenser kan mycket väl ge isolation.  
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Utmaningar med en tydlig och kvalitativ kommunikation och informationsdelning finns i 
högsta grad som en post. Bristfällig kommunikation mellan avdelningar kan orsaka stora 
alternativkostnader och slöseri. Reella alternativkostnader som att missa ett opportunistiskt 
tillfälle eller mer abstrakta, kanske bäst exemplifierad genom outnyttjad kompetens. Om 
driftpersonal eller annan anställd med stor kompetens eller kunskap överses och kan inte 
förekomma ett fel som var svår eller omöjlig för en utförande att förutse. 
 
Om ett standardiserat arbetssätt vilket säkerställer problemlösning och 
aktivitetsgenomförande där processen innefattar de berörda parter som kan tillföra 
nytta/värde. Även att inom verksamheten standardisera rapporterande och åtgärdande av 
problem som upplevs av personal för att långsiktigt få en mer självgående verksamhet. 
Genom att minska frågetecken och öka förutsägbarhet kan mer fokus då riktas mot att 
förbättra istället för att lösa. Detta är tanken i och med Lean och en grundsten i att bli en 
verksamhet som är självlärande.  
  
7.1.3 Mätning och utveckling  
Hur verksamheten fungerar visar sig inte alltid i nyckeltalstermer, kritiken framförd mot de 
generella nyckeltalen poängterar att mätning av annan metrik kan ge en bättre helhetsbild 
av resultat. Hur väl man når upp till verksamhetsmål är ett exempel som inom förvaltning 
ofta kan ge en bättre helhetsbild av det arbete som utförs än att använda sig av nyckeltal 
som till exempel: Antal anställda per kvadratmeter.  Positiva aspekter med 
nyckeltalsanvändning finns, benchmarking och ökad transparents ger en större 
jämförelsegrund och åtminstone uppföljningsincitament.  
 
Nyckeltalsjämförelse, speciellt interna, anses enligt enkäten mycket viktig. Här kan finnas 
risker om nyckeltal ligger till grund för bedömning. Beroende på utformandet av mål och 
bedömningskriterier kan personliga incitament orsaka avsteg från en långsiktighet. 
Åtgärdsplaner ansågs vara relativt enkla att skapa utifrån nyckeltalsjämförelser. Frågan här 
är om det är rätt åtgärd. Utmaningen ligger i att se det i ett bredare alternativ där 
långsiktighet och verksamhetsutvecklingen för att kunna leverera det högsta värdet till 
kunder för lägsta möjliga kostnad. 
 
Även om många anser att nyckeltal ger en god indikation på nödvändiga åtgärder går det 
sällan att utreda på detaljnivå om åtgärder är lönsamma. Det visar sig i regel enbart över 
lång sikt men med dålig återkoppling kan även detta vara svårt. Eftersom metodiken inom 
Lean förhåller sig ofta genom att arbeta med många korta projekt på detaljnivå för att 
förbättra en eller ett par aktiviteter/processer. Vilka utförs i anda av PDCA där man 
kontrollerar (Check) att man uppnått en förbättring och kommunicerar denna som 
förändringen i processen (Act). Det är inte färdigt efter att man planerat (Plan) 
implementerat (Do) utan projektet är klart när resultat analyserats och kommunicerats. 
Processen i sig blir inte färdigutvecklad, det finns alltid rum för nya idéer som kommer med 
ny kunskap.  
 
7.1.4 Kostnader 
Enkätstudien visar på att man till viss del ser kostnadsbesparingar ligga i konflikt med en 
långsiktig effektiv verksamhet. Detta stämmer överens med till exempel Sharp som menar 
på att alla enkla besparingar ofta är gjorda. Principiellt enligt Lean gäller att rätt kostnader 
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som ska elimineras. En av utmaningarna ligger nog här i förvaltarnas beställarroll. Krav på 
entreprenörer och liknande är något som branschen kan se över. Både med tanke på slöseri 
inom byggproduktion som redovisats och enkätsvaren vilka pekar på inköp och förhandling 
som det område vilket har störst effektiviseringsmöjligheter.  
 
7.1.5 Kommunikation för utveckling 
Näslund menar att utveckling och kommunikation går hand i hand. Vasakronans verksamhet 
förutsätter kommunikation mellan blocken för att kunna sköta en effektiv förvaltning. Ser 
stora risker om det inte sker. Nordqvist- pekar på fördelarna och anser att det icke-linjära 
kommunikationsflödet och inputs från alla olika aktörer gör att man enkelt kan identifiera 
och åtgärda brister och hela tiden göra små förbättringar vilket han anser vara sättet som 
branschen kan förbättras på. Det ger en återkoppling och lyfter upp problem med kunden i 
centrum som inte är lika vanligt inom den ägande sektorn med rak styrning. Det är något 
som kan utvecklas. Utmaningen här ligger i att säkerställa att man tar vara på idéer och 
framförallt den kompetens som finns inom företaget. Linjära organisationer förutsätter att 
ledning sätter korrekta mål vilket i sin tur förutsätter god kommunikation från 
verksamheten. Den som utför ett arbete har oftast högre kompetens och förståelse för de 
behov som finns.  
 
Kommunikation är en faktor som kan ses som förringad inom förvaltningen. Särskilt i fråga 
om kommunikation mellan yrkesgrupper och avdelningar. Inputs från flera nivåer hjälper till 
att utveckla verksamheten och lyfter problem och kompetens. Dagens raka organisationer 
tillåter säkert sådant men uppmuntrar inte alltid till framförande av idéer och 
implementeringsprocessen är inte sällan långsam. Information finns idag i mängder men att 
kommunicera relevant information och säkerställa respons är viktigt för 
verksamhetsutveckling. På samma gång är det viktigt att ledning kommunicerar en tydlig 
målsättning och vilka krav som ställs på verksamheten för att alla ska arbeta mot samma 
mål. Inom Leans Kaizen workshops består grupper medvetet av personer med olika roller 
och allmänt inom Lean finns en ide om att visuell kommunikation enkelt ska kommunicera 
problem, projekt och resultat inom verksamheten.  
 
Asaichi – A3 rapporter är ett visuellt verktyg vilka finns för att enkelt se hur de pågående 
projekten ligger till. Ofta för verksamhetsförknippade projekt. Det gör att resursbehov enkelt 
kan avläsas och berörda avdelningar eller personal vet när åtgärder införts eller kommer att 
införas. Detta gör att implementering av förändringar kan gå fortare och man behöver inte 
vänta för att exempelvis göra saker gällande årsvis etc. Vilket inom Lean med ofta kortare 
tidsspann inom problemlösning blir mer effektivt eftersom förbättringar kan åtnjutas 
tidigare. 
 

7.2 Lean inom fastighetsbranschen, 

Lean har länge karakteriserats som en filosofi för tillverkning och företag med raka processer 
vilket är åsikter som stötts på i detta arbete. Värdegrunderna och principerna inom Lean är 
däremot i mångt och mycket universella och samma idéer förekommer ofta i de flesta 
verksamheter. Lean som filosofi är som sagt framtung och anser att man hellre lägger större 
insatser initialt, vilket är i linje med fastighetsbranschens åsikter om långsiktighet och 
effektivitet. Men det är också bättre att ha en godtagbar produkt att försöka uppnå 
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perfektion på en gång. Beroende på tolkning kan det vara rationellt med liknande 
inställningar inom fastighetsbranschen där osäkerheter är vanliga och att uppnå perfektion 
på en gång förmodligen skulle kräva enorma resurser. Här inte sagt att standard inte ska 
vara hög. Grundfilosofin i korta drag handlar om en respekt för människan, både kund och 
arbetare, vilkas kompetenser och åsikter skall tas tillvara. Genom att arbeta med ständiga 
förbättringar och vara en lärande organisation följer övriga delar naturligt genom arbete 
utefter principerna inom filosofin. 
 
Även om en del av principerna och grundfilosofin i sig är ganska allmängiltiga och verktygen i 
sig är ganska enkla kan dessa i rätt användning göra stora skillnader. Att personer i ledande 
position anser att fastighetsbranschen ligger efter många andra i större utsträckning än 
övriga kategorier enligt enkäten, kan visa på att man inte ser saker på samma sätt och att 
lärande inom organisationen sker mer lokalt än som helhet. 
 
Att många ser administration och dokumenthantering som ett utvecklingsområde avslöjar 
troligtvis en brist på systematik och standardisering inom branschen generellt. Förmodligen 
är det den enklaste delen att systematisera och skapa en effektiv process inom. Om det 
beror på felaktiga kostnadsbesparingar, arbetsbelastning, bortprioritering eller annat får 
lämnas som en öppen fråga.  
 
Kundens roll inom Lean är central, och kunden definieras som alla personer som ärver 
produkten eller processen efter förestående aktivitet. Insikten att processer och 
slutprodukter ärvs är inte oviktig inom fastighetsbranschen. Detta gör att man ökar 
betydelsen för en komplett och korrekt produkt levereras. Att standardisera information och 
produktutbytet ger förutsättningar för att lyfta problem och utreda samt förbättra 
verksamheten. Små förbättringar som betyder kostnadsminskning, kvalitetsförbättringar och 
enligt Lean eliminering av slöseri (Muda). Det har en positiv inverkan på den långsiktiga 
verksamheten när den är gjord rätt.   
 
Iden om att standardiseringen kan frigöra tid som kan utnyttjas till att lösa problem och 
utveckla organisationen (ex Kaizen Workshops) med verktyg som inte är komplicerade. 
Fel ska lyftas fram och det underlättas med hjälp av en god visuell kommunikation, men ett 
krav måste vara att det inom organisationen tillåts att göra fel. Något som 
fastighetsbranschen inte varit generösa med vilket skapar felaktiga incitament till att dölja 
eventuella misstag. Genom misstag eller svårigheter uppdagas problem som då kan 
åtgärdas. Kontinuerlig utveckling genom standardisering och systematik är någonting som 
många aktörer inom fastighetsförvaltning tror skulle kunna effektivisera verksamheten. 
 
De som svarade på enkäten tror generellt att fastighetsbranschen har en del att vinna på ett 
ökande användande av filosofier som Lean (49 % ), enbart en liten del (15%) ansåg att det 
var tveksamt men ingen svarade att det inte fanns något att vinna. Kunskapen om Lean 
varierar och så gör även den förväntade vinsten. Det som upptäcktes i enkäten är att desto 
större kunskap personen ansåg sig ha desto mer tror man på vinster genom 
verksamhetsfilosofier som Lean. 
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8. Avslutning 
 
Det finns en positiv inställning inom branschen mot Lean. Hälften tror att det kan ge positiva 
effekter i verksamheter med Lean. Därför kan det tyckas konstigt att det inte finns mer 
material och studier eller exempel i ämnet. Det kommer till ledningsfrågor i slutändan och 
Lean är beroende på att Ledningen har en stor drivande roll. Eftersom det är obeprövat och 
inte undersökt i någon större utsträckning kan det anses som en för stor risk. Viss kritik har 
även framförts mot branschens yttrade introverta inställning.  
 
Undersökningen och uppsatsen har visat på att det finns en betydande del personer vilka har 
en positiv inställning till teorier som Lean. Undersökningen specifikt ger även ett intryck av 
en ganska delad bransch. Vissa skillnader ses mellan fastighetstyper men även mellan olika 
nivåer inom företag. Fastighetsbranschen och förvaltningen är en stort och relativt 
traditionsbundet maskineri inom vilka förändring inte alltid är enkelt.  
 
När dels en tredjedel av respondenterna medger att det inte finns någon systematiskt 
tillvägagångssätt för att lösa problem inom verksamheten. Detta innebär ytterligare risker. 
Dels för att samma problem löses flera gånger och dels att kunskap kring 
verksamhetsutveckling kan gå förlorad. Genom kommunikation och problemlösning i 
konsensus med efterföljande rapportering ökar chansen för kompetensökning inom 
företaget. God kommunikation, kontinuitet och kvalitativa informationsflöden inom och 
speciellt mellan arbetsområden är något att eftersträva. Gärna i systematiserade processer 
för att säkra information och implementerande av densamma. Det finns (påverkbara) 
organisationsmässiga utmaningar som finns inom fastighetsförvaltningen är av sådan art 
inom vilket Lean förmodligen kan ha positiv inverkan på.  
 
Eftersom det enligt undersökningen finns en ganska stor tro på att 
fastighetsförvaltningsföretag kan vinna på implementering av filosofier som Lean finns 
incitament för vidare utredning. Detta styrks även av att det faktum då ju högre vetskap 
respondenten ansåg sig ha avseende Lean desto större andel ansåg att fastighetsbranschen 
har att vinna på implementering av liknande filosofier. Lean är inte bara för industriell 
tillverkning utan en filosofi som kan anpassas efter verksamheten. 
 
Som slutgiltig kommentar vill jag dela den tanke som har följt sedan intervjun med Ove 
Nordqvist, Newsec. I rollen som tjänsteleverantör till fastighetsbranschen lyfts problem och 
åsikter från många håll (fastighetsägare). Möjligtvis i större mån är i linjära företag. 
Kundnöjdheten blir naturligt fokus och arbetssättet som beskrivs liknar i viss mån Lean, 
principiellt och värdegrundsmässigt, till viss del beroende på standardiseringen genom ISO. 
Fastighetsförvaltning generellt verkar dela värdegrunder med Lean. Idéer finns men ett av 
problemen som upplevs är en tröghet avseende förändring på grund av tradition. Önskvärt 
skulle vara att tagit del av fler verksamheter och analysera djupare för att kunna göra en mer 
väl avvägd slutsats. Men mycket tyder på att förvaltningsbranschen har att vinna på att ha 
ett bredare perspektiv på verksamhetsutveckling och effektivisering.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor  
1. Har Ni några goda exempel på effektiv fastighetsförvaltning?   

2. Varför är Ni framgångsrika på just detta/dessa område(n)? Hur?   

3. Vilken, tror Ni, är den vanligaste effektiviseringsåtgärden i branschen?   

4. Vilken, tror Ni, är de största riskerna med effektiviseringsarbete/metoder inom 

branschen?  

(Bestånd/kund)  

5. Vilken är den vanligaste orsaken till att Ni skjuter på investeringar, underhåll eller  

renoveringar? (vad anser Ni är skillnaden på investering och underhåll?)  

6. Hur arbetar Ni med att identifiera områden där Ni kan effektivisera? -   

7. Använder ni er utav Värdeflödesidentifiering? Tror Ni det finns något för 

Er/byggbranschen att lär av och nyttja exempelvis tillverkningsindustrins metoder om 

processoptimering?  

8. Vilka kostnader/intäkter är enkla resp. svåra att påverka?   

9.(kanske enkätfråga) Hur skulle frigörandet av tid (ex. 20% per tjänsteman) påverka 

förvaltningen i stort? – skulle Ni se det som möjlighet till   

1. Leverera högre kvalitet? – skulle detta i så fall enligt Er leda till en effektivare  

Förvaltning genom t.ex. mer tid till en bättre planering av åtgärder?   

2. Centraliseringsåtgärder eller omstrukturering av personalresurser?  

10. Är en kostnadsminimerande förvaltning den effektivaste? – Vilka andra värden skulle  

Ni säga att det finns risk att förlora för en förvaltare som kostnads minimerar?  

11. Samma sak för en som intäkts optimerar?  

12. Hur viktig är uppförandet respektive genomförandet av underhållsplaner för 

förvaltningsresultatet?   

13. Hur väsentligt anser ni det är med korrekt underlag för att bedriva en effektiv  

förvaltning, t.ex. relationsritningar, prisunderlag   

14. Vilka måldokument eller handlingsplaner finns?  

15. Hur ofta uppdateras och/eller avstäms arbetet mot måldokument och handlingsplaner.  

16. Vad använder Ni för att kontrollera om förvaltningen är ekonomiskt effektiv?  

17. Vilka nyckeltal mäts kontinuerligt?   

18. Hur sker uppföljning av dessa?   

19. Hur sker uppföljning och återkopplingar till 
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Bilaga 2 – Enkätundersökning 
 

1. Vilken typ av fastighet förvaltning som svararen arbetar med: 

a. Bostadsfastigheter privat 

b. Bostadsfastigheter kommunal 

c. Kontorsfastigheter 

d. Köpcentrum 

e. Offentliga fastigheter 

 

2. Arbetstitel: (text) 

 

3. Om du jämför fastighetsbranschen med andra branscher som du har erfarenhet, vilket 

av följande påstående stämmer bäst? 

a. Fastighetsbranschen är mycket sämre på att effektivisera sin verksamhet än 

andra 

b. Fastighetsbranschen är lite sämre på att effektivisera sin verksamhet än andra 

 Etc 

c. eFastighetsbranschen är lika bra på att effektivisera sin verksamhet än andra 

d. Fastighetsbranschen är lite bättre på att effektivisera sin verksamhet än andra 

a.e. Fastighetsbranschen är lite sämre på att effektivisera sin verksamhet än andra 

 

3.4. Vilka delar av fastighetsbranschen anser Ni är i störst behov av att arbeta mer 

resurseffektivt? (ranking eller ett-val?) Markera vilka påståenden som du anser 

korrekta. 

a. Bostadssektorn är i större behov av effektivisering än kontorssektorn 

b. Inom bostadssektorn har allmännyttan större effektiviseringsbehov än den privata 

sektorn 

c. Kontorssektorn är i lika stort behov av effektivisering som bostadssektorn 

 

5. inom vilka områden tror Ni att man kan man lättast kan hitta ”slöserier” inom 

branschens större företag. Markera någon av siffrorna 1-5 där 5 är stora 

effektiviseringsmöjligheter och 1 är små. 

- Kundservice    1 – 5  

- Underhåll    1 – 5 

- Drift    1 – 5  

- Investering    1 – 5  

- Inköp och Förhandling   1 – 5  

- Administration och dokumenthantering  1 – 5  

 

 

4.6. Hur ser du på följande påståenden? Ange i hur hög grad du håller med:  

a. Det finns en konflikt mellan att minska kostnader och få långsiktigt effektiv 

verksamhet.     1 – 5 

b. Det går bra att minska underhållsinsatser utan att det får några konsekvenser 

under överskådlig tid?    1 – 5  
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5.7. Hur stor vetskap har Du om effektiviseringsteorier/filosofier som Lean? 

a. Mycket liten 

b. Liten 

c. En del 

d. Ganska stor 

e. Mycket stor 

 

 

6.8. Tror du att branschen skulle vinna på ett ökat användande av filosofier som Lean? 

a. Nej 

b. Tveksamt 

c. Vet ej 

d. Ja lite 

e. Ja mycket  

 

7.9. I hur hög grad använder ni nyckeltal för att jämföra utveckling över tiden? 

a. Mycket 

b. en del 

c. inte så mycket 

 

8.10. I hur hög grad jämför ni nyckeltal med andra företag i branschen? 

a. Mycket 

b. en del 

c. inte så mycket 

 

 

9.11. Hur viktig är dessa mätningar? 

a. Internt 1 -6 

b. Externt 1 - 6 

 

10.12. Ange i hur hög grad du håller med:  

Utifrån nyckeltalsjämförelser är det enkelt att identifiera problem och utforma 

åtgärdsplaner om det behövs? 

a. Håller inte med 

b. Varken eller 

c. Håller med lite 

d. Håller med ganska mycket 

e. Håller med mycket 

 

11.13. Finns ett systematiskt tillvägagångssätt för detta?  ja/nej 

 

12.14. Vad tycker ni är viktigast att göra för att förbättra effektivitet i företaget?  

(Essäsvar) 
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Bilaga 3 – Lean visuellt 
Visuellt underlag för verktyg angivna i arbetet. 
 

 

Lean huset 

 
Figur 11 Lean översikt av metoder och verktyg. Hämtat från:  

http://www.leanbloggen.se/2009/05/recension-lean-production-ett.html 

Kaizen – Ständiga förbättringar, Workshop genomförande 
 

 
Figur 12 Kaizen event beskrivning. Hämtad från: http://www.velaction.com/kaizen-event/ 

  



 

 

64 

 

 

Makigami – Processkartläggning för mer komplexa processer 

 
Figur 13 Makigami exempel hämtat från http://leanvisualblog.bradyid.com/wp-content/uploads/2013/08/Makigami-

Process-Map-Example.png 

Asaichi – A3. Rapportering  
 

 
Figur 14 A3 Rapportering och uppföljning. Hämtad från http://www.gembapantarei.com/PPS.png 

  

http://leanvisualblog.bradyid.com/wp-content/uploads/2013/08/Makigami-Process-Map-Example.png
http://leanvisualblog.bradyid.com/wp-content/uploads/2013/08/Makigami-Process-Map-Example.png
http://www.gembapantarei.com/PPS.png
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Poka Yoke – Misstagsidentifiering vid defekter. (Beteendeanalys)  
 
 

 


