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Abstract 

This survey aims to investigate the possibility of incorporating modern work methods striving towards 

continual improvements for the construction business. ISO 9000 and LEAN have been studied through 

literature. Two companies, Hauler&Loaders Arvika (Volvo Wheel Loaders AB) and PartnerTech 

Karlskoga AB have also been visited in an effort to learn from the ones who have already succeeded.  

 

It turns out that ISO 9000 is very open and that it’s not intended to govern the companies quality 

system in detail. However, there are some aspects of ISO 9000 that should be pointed out. It works as 

a guarantee for the customers ensuring that the company has reached at least the level of quality 

control needed for the certification. The certification also requires audits by third party companies 

during which help and input can be received. LEAN on the other hand, is more resolute even though 

it, just like ISO 9000 contains a lot of vision and philosophy. 

 

The study visits has turned out to reveal several resolute work methods ready to be adapted for the 

construction business. Visualisation and 5S has turned out being a good basis for continued work. 

Based on these practises it will then be possible to add further systems for small continual 

improvements. Quality control circles also appear as a good method. 

 

It’s important to gradually build the quality system. Trying to become a world champion at once isn’t 

reasonable and bound to failure. 
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Sammanfattning 

Arbetet syftar till att undersöka möjligheten att med hjälp av moderna arbetssätt få en arbetsgång med 

ständiga förbättringar inom anläggningsbranschen. Sökandet sker med hjälp av litteraturstudier kring 

ISO 9000 och LEAN samt studiebesök vid två företag, Hauler&Loaders Arvikafabriken (Volvo Wheel 

Loaders AB) samt PartnerTech Karlskoga AB. Detta är företag som under tid arbetat med dessa frågor 

och som nått goda resultat. 

 

Det framkommer att ISO 9000 är mycket öppet och inte detaljstyrande men att det finns vinster att 

hämta genom nyttjande av standarden. Kunder får en bekräftelse på att företaget i fråga har uppnått en 

god lägstanivå och det certifierande tredjepartsföretaget kan under externa revisioner hjälpa till att 

förbättra kvalitetssystemet. LEAN däremot är mer handfast även om det precis som ISO 9000 

innehåller en stor del vision och filosofi. 

 

Studiebesöken har mynnat ut i ett flertal handfasta arbetsmetoder redo att anpassas för tester inom 

anläggningsbranschen. Synliggörande och tydlighet genom 5S och visualisering är en bra bas för ett 

vidare arbete. På detta kan sedan system för små ständiga förbättringar så som taggsystemet (ett 

system används av Hauler&Loaders Arvikafabriken för att ta om hand medarbetares idéer) användas. 

Även kvalitetscirklar framstår som ett bra arbetsmönster. 

 

Det är viktigt att gradvis bygga kvalitetssystemet från grunden och uppåt. Att direkt försöka bli 

världsbäst är inte rimligt och ett sådant försök kommer misslyckas. 

 

 



Förord 

 

- iii - 
 

Förord 

Jag vill tacka Marcus Johansson på Skanska som gav mig idén till detta arbete och som genom bra och 

uppmuntrande handledning hjälpt till att färdigställa det samma. Skanska har även som företag varit 

till stor hjälp då jag ej på egen hand kunnat finansiera de resor och den litteratur som krävts. 

 

Min handledare vid Karlstads universitet, Malin Ohlin, har även hon varit viktig i strävan efter att nå 

bästa möjliga resultat.  

 

Utan hjälp från Torbjörn Hanssen vid Hauler&Loaders Arvikafabriken (Volvo Wheel Loaders) och 

Lennart Gustavsson vid PartnerTech Karlskoga AB hade detta arbeta aldrig kunnat genomföras. Jag är 

mycket tacksam för deras hjälp och engagemang samt den tid de avsatt för att göra detta. 

 

Jag vill även passa på att tacka Anders Jansson vid Karlstads universitet samt Peter Samuelsson vid 

Skanska.  

 



Innehållsförteckning 

 

- iv - 
 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING...................................................................................................................................... 1 
1.1 SYFTE .......................................................................................................................................... 1 
1.2 AVGRÄNSNINGAR.................................................................................................................... 2 
1.3 METOD ........................................................................................................................................ 2 

2. GENERELLA KVALITETSSYSTEM........................................................................................... 3 
2.1 ISO 9000 ....................................................................................................................................... 3 

2.1.1 STRUKTUREN INOM ISO 9000:2000................................................................................ 3 
2.1.1.1 ISO 9000 – PRINCIPER OCH TERMINOLOGI .......................................................... 4 
2.1.1.2 ISO 9001 – KRAV ......................................................................................................... 5 
2.1.1.3 ISO 9004 – VÄGLEDNING TILL VERKSAMHETSFÖRBÄTTRING ...................... 6 
2.1.1.4 ISO 19011 – VÄGLEDNING FÖR REVISION............................................................ 7 

2.1.2 ARBETE ENLIGT ISO 9000................................................................................................ 7 
2.2 LEAN............................................................................................................................................ 8 

2.2.1 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR ........................................................................................ 8 
2.2.1.1 KAIZEN......................................................................................................................... 9 
2.2.1.2 5S.................................................................................................................................. 10 
2.2.1.3 SLÖSERI...................................................................................................................... 11 

3. SKANSKAS NUVARANDE ARBETSSÄTT ............................................................................... 12 
3.1 SVERIGENIVÅ.......................................................................................................................... 13 
3.2 REGIONAL OCH DISTRIKTSNIVÅ ....................................................................................... 14 
3.3 DET ENSKILDA PROJEKTET................................................................................................. 14 
3.4 ÖVERSYN AV VÅRT SÄTT ATT ARBETA .......................................................................... 16 

4. FÄLTSTUDIE ................................................................................................................................. 17 
4.1 HAULER&LOADERS ARVIKAFABRIKEN .......................................................................... 17 

4.1.1 ATT BYGGA ENGAGEMANG......................................................................................... 18 
4.1.2 5S PÅ ARVIKAFABRIKEN .............................................................................................. 20 
4.1.3 TAGGSYSTEMET ............................................................................................................. 20 
4.1.4 KUNDRELATION.............................................................................................................. 21 
4.1.5 ANSVARSFÖRDELNING ................................................................................................. 21 

4.2 PARTNERTECH KARLSKOGA AB........................................................................................ 22 
4.2.1 VISUALISERING............................................................................................................... 22 
4.2.2 DECENTRALISERING OCH STYRNING ....................................................................... 22 
4.2.3 5S PÅ PARTNERTECH ..................................................................................................... 23 
4.2.4 TEAMROOM...................................................................................................................... 24 
4.2.5 STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR ...................................................................................... 24 
4.2.6 KUNDRELATION.............................................................................................................. 24 

5. RESULTAT ..................................................................................................................................... 25 
6. DISKUSSION .................................................................................................................................. 29 
7. REFERENSER................................................................................................................................ 30 

7.1 TRYCKTA KÄLLOR................................................................................................................. 30 
7.2 INTERNET ................................................................................................................................. 31 
7.3 MUNTLIGA KÄLLOR .............................................................................................................. 31 

 
 



Inledning 

 

- 1 - 
 

1. Inledning 

Det finns åtskiljiga rapporter som påvisat problemen med slöseri och kvalitetsstyrning inom 

byggbranschen. De har bland annat slagits fast att så mycket som 33% av byggarbetarens vardag är 

onödigt slöseri1.  

 

PEAB utförde under 2005 med hjälp av medel från Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) 

försök med Visuell Planering viket gav lovande resultat och visade på möjligheter till effektivisering.2 

Den Visuella Planeringen visade sig ha störst positiv effekt i projekteringsarbetet även om det fanns 

vinster även i produktionsskedet. 

 

Inom Skanska genomfördes det nyligen ett mindre test i form av ett examensarbete där day-to-day 

planning provades vilket gav blandade resultat. Även om metoden fungerade så ifrågasattes det om det 

verkligen resulterade i några förbättringar3. 

 

Förändringsviljan finns och arbetet pågår löpande och i en allt högre takt. För närvarande arbetas det 

inom Skanska bland annat med projektet Industrialiserat vägbyggande som rör vägprojekt i 

storleksordningen 50 – 400 Mkr. Detta handlar såväl om att ta fram nya tekniska lösningar för själva 

byggprocessen men är även tänkt att behandla nya arbetsmetoder.  

 

De ekonomiska värdena är stora och att driva projekt i denna storleksordningen kostar omkring 

300 000:- /dag. Produktionsstop är alltså dyrbara. 

 

1.1 Syfte 

Arbetet syftar till att finna arbetsmetoder för ständiga förbättringar som skulle kunna vara aktuella för 

Skanskas projekt Industrialiserat vägbyggande. Uppkomna problem skall snabbt lösas av rätt person 

samtidigt som den genererade kunskapen effektivt sprids inom företaget genom den standardiserade 

arbetsmetoden. Lyckas detta kommer det fortlöpande arbetet inom företaget innebära en ständig 

förbättring. 

 

                                                      
1 Josephsson och Saukkoriipi (2005). sid. 25 
2 PEAB (2005). 
3 Hällås Carl (2006). 
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Figur 1.1. Arbetsgång 

1.2 Avgränsningar 

Arbetet lägger genom att det till viss del är knutet till Industrialiserat vägbyggande fokus på 

produktionsskedet inom anläggningsbranschen. 

 

Tanken är inte att resultatet ska kunna stå som grund för ett praktiskt försök utan att det ska visa på 

vad som är intressant för vidare studier. Även om kvalitetssystemen som helhet kommer att behöva 

studeras ligger tydligt fokus på ständiga förbättringar. Metoderna kommer också att rikta sig mot 

produktionsskedet snarare än byggprocessen som helhet. 

 

Från Skanskas sida har intresset varit störst för att se hur företag inom andra branscher arbetat för att 

lyckas med sitt kvalitetsarbete. Inte minst har intresse funnits för LEAN i praktisk tillämpning. Anders 

Jansson undervisar i kvalitetsstyrning vid Karlstads universitet och även hans åsikter har lett fram till 

att LEAN framstår som ett lämpligt objekt att studera. Utifrån ovan har valet fallit på att primärt 

studera just LEAN. Då Skanska dock redan idag är certifierade enligt ISO 9000 bör även detta 

studeras som en del i arbetet. Dokumentering av övriga kvalitetssystem kommer endast ske om de 

visar sig lämpliga för rapportens syfte. 

 

1.3 Metod 

Sökandet efter metoder och 

arbetssätt ska ske via 

studiebesök hos företag som 

kommit långt i sitt arbete med 

kvalitetsstyrning. För att 

lärdomar från dessa besöka ska 

kunna tolkas och tas in krävs 

dock först en studie av teorier 

och tankegångar bakom 

kvalitetsstyrning och ständiga 

förbättringar. 

 

Då syftet är att hitta metoder användbara inom Skanska väg och anläggning krävs även en kortare 

studie av deras nuvarande arbetsgång för att få förståelse för deras förutsättningar. 
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2. Generella Kvalitetssystem 

Nedan följer fakta kring ISO 9000 och LEAN. Noteras bör att ISO 9000 är en standard medan LEAN 

är ett mycket vagare begrepp med sin grund i Toyota Production System (TPS). ISO 9000 är dessutom 

avsedd att vara förenlig med andra internationellt erkända standarder för ledningssystem1. Följaktligen 

finns det alltså inte någon direkt konkurrenssituation mellan dessa modeller för kvalitetsledning. 

 

2.1 ISO 9000 

ISO 9000 är en standard framtagen av International Organization for Standardization (ISO) med säte i 

Genève och den används ofta i kombination med ISO 14000 som hanterar miljöstyrning. Den första 

utgåvan av ISO 9000 kom 1987. Denna har sedan släppts i en ny version 1994. I dagsläget gäller dock 

ISO 9000:2000 som kom ut år 2000.  

 

Den svenska utgåvan, SS-EN ISO 9000:2000 blev klar år 2001. En mindre uppdatering gjordes i 

november 2005 och ytterligare tillägg samt revisioner är planerade till maj 20093.  Svensk standard - 

European Norm (SS-EN) innebär att det är en svensk översättning av en europeisk standard. Swedish 

institute for standards (SIS) ansvarar för översättningen och European Committee for Standardization 

(CEN) för standarden. CEN har i sin tur godkänt ISO 9000 som europeisk standard utan någon 

ändring1. 

 

Ett av syftena med standardiseringen av ISO 9000 är att underlätta förståelse och kommunikation 

mellan företag. Företag ska inte heller behöva utföra egna kvalitetsrevisioner av leverantörer. För att 

uppnå detta sköts ISO-certifieringen av oberoende tredjepartsföretag som är ackrediterade av Swedish 

Board for Accreditation and Cibformity Assessment (SWEDAC)2. 

 

2.1.1 Strukturen inom ISO 9000:2000 

Serien ISO 9000 består av fyra kärnstandarder3. 

• SS-EN ISO 9000 Ledningssystem för kvalitet – Principer och terminologi 

• SS-EN ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet – Krav 

• SS-EN ISO 9004 Ledningssystem för kvalitet – Vägledning till verksamhetförbättring 

• SS-EN ISO 19011 Vägledning för revision av ledningssystemet för kvalitet och/eller miljö 

                                                      
1 Swedish institute for standards (2000), SS-EN ISO 9000. sid. 3 
2 Bergman (2006) 
3 Swedish institute for standards (2007) 
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2.1.1.1 ISO 9000 – Principer och terminologi 

”ISO 9000 beskriver principer och specificerar terminologi för ledningssystem för kvalitet.” 
1
 

 

Den första standarden i gruppen ISO 9000 är standarden med samma beteckning. Den inleds med de 

åtta principerna för kvalitetsledning som utgör grunden för ledningssystem för kvalitet inom ISO 

9000-familjen: 

• Kundfokus 

Det är viktigt att förstå såväl vad kunden vill ha i dagsläget som vad som kommer att 

efterfrågas i framtiden. Företag bör inte bara uppfylla kundens förväntningar utan anstränga 

sig för att överträffa dom. 

• Ledarskap 

Företagets ledning bör arbeta för att skapa en miljö där personalen engageras att uppfylla 

företagets mål. 

• Medarbetarnas engagemang 

Företagets anställda är den viktigaste resursen och dess engagemang är viktigt. 

• Processinriktning 

Att hantera processer är mer effektivt än aktiviteter. 

• Systemangreppssätt för ledning 

För att mål ska uppnås bör olika samverkande processer hanteras som ett system. 

• Ständig förbättring 

Företaget bör sträva efter att ständigt söka efter förbättringar, 

• Faktabaserade beslut 

Beslut ska fattas på faktabaserad grund. 

• Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer 

Företaget och dess underleverantörer är beroende av varandra och båda kan vinna på goda 

relationer. 

 

Som tidigare nämnts specificerar ISO 9000 principer för kvalitetsledning. Här förklaras varför och hur 

en organisation bör arbeta med kvalitet och till viss del hur arbetet kan gå till. Vikten av policys, god 

ledning och dokumentation fastslås. En viktig princip som genomsyrar hela serien ISO 9000 är att inga 

krav ställs på produkter. Att formulera dessa är upp till kund, ISO 9000 handlar om att bygga upp ett 

väl fungerande system för kvalitetsledning. 

 

                                                      
1 Swedish institute for standards (2000), SS-EN ISO 9000. sid. 4 
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Intressantast bland principerna är stycket om ständig förbättring som i detta fall handlar om att 

förbättra själva ledningssystemet snarare än en specifik produkt. Enligt ISO 9000 innefattar 

förbättringsarbetet att: 

a) definiera, mäta och analysera den aktuella situationen för att hitta områden för förbättring, 

b) fastställa målen för förbättring, 

c) söka efter möjliga lösningar för att uppnå målen, 

d) utvärdera dessa lösningar och göra ett val, 

e) genomföra den valda lösningen, 

f) mäta, verifiera, analysera och utvärdera resultaten av genomförandet för att avgöra om målen 

har uppnåtts och 

g) fastställa förändringar. 

 

Standarden ISO 9000 specificerar också termer och definitioner och fungerar således som ett 

uppslagsverk för olika ord i syfte att undvika missförstånd. 

 

”ständig förbättring 

återkommande aktivitet för att förbättra förmågan att uppfylla krav” 
1
 

 

”kund 

organisation eller person som mottar en produkt 

Exempel Konsument, uppdragsgivare, slutanvändare, återförsäljare, förmånstagare och köpare. 

Anm. En kund kan vara intern eller extern i förhållande till organisationen.” 2 

 

2.1.1.2 ISO 9001 – Krav 

”ISO 9001 specificerar krav för ett ledningssystem för kvalitet där en organisation behöver visa sin 

förmåga att tillhandahålla produkter som uppfyller kunders krav och tillämpliga författningskrav och 

den syftar till ökad kundförståelse.”
3
 

 

Standarden ISO 9001 är kärnan i serien ISO 9000. Här ställs de krav som skall uppfyllas för att ett 

företag ska bli certifierat enligt ISO 9000. För att standarden ska vara applicerbar inom olika branscher 

och organisationsstrukturer har dock kraven ställts på öppna sätt.  

 

                                                      
1 Swedish institute for standards (2000), SS-EN ISO 9000. sid. 14 
2 Swedish institute for standards (2000), SS-EN ISO 9000. sid. 15 
3 Swedish institute for standards (2000), SS-EN ISO 9000. sid. 4 
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Kapitel 8.5 i standarden handlar om just förbättringar och det kan användas som exempel för hur 

standarden är formulerad. Kapitlet beskriver ständiga förbättringar, korrigerande åtgärder samt 

förebyggande åtgärder. 

 

Kraven på ständiga förbättringar formuleras som följande: 

”Organisationen skall ständigt förbättra kvalitetsledningssystemet med hjälp av kvalitetspolicy, 

kvalitetsmål, resultat och revision, analys av information, korrigerande och förebyggande åtgärder 

samt ledningens genomgång.”
1
 

 

De korrigerande samt förebyggande åtgärderna beskrivs något mer detaljerat men är i praktiken inte 

mycket mer än omskrivningar av de punkter som enligt ISO 9000 innefattas i förbättringsarbetet.2 

 

2.1.1.3 ISO 9004 – Vägledning till verksamhetsförbättring 

”ISO 9004 ger vägledning som beaktar såväl verkan som effektiviteten hos kvalitetsledningssystemet. 

Syftet med denna standard är att förbättra organisationens förmåga i dessa avseenden och öka 

tillfredställelsen hos kunder och andra intressenter.” 
3
 

 

ISO 9004 ger inte vägledning för införandet av ISO 9001 utan är en breddning av 

kvalitetsledningssystemet. Standarden rekommenderas som ett hjälpmedel till företagsledningen om 

denna vill gå längre än kraven i ISO 9001. ISO 9004 fokuserar på ständiga förbättringar mätt genom 

tillfredställelse hos kund och andra intressenter. 4 

 

Standarden är uppbyggd enligt samma struktur som ISO 9001 och visar såväl de i ISO 9001 

specificerade kraven samt de utvidgade mål som ställts upp i standarden. 

 

Även om hela kvalitetssystemet beskrivits mer ingående i ISO 9004 än ISO 9001 ligger som tidigare 

nämnts visst fokus på ständiga förbättringar vilket även är det vi intresserar oss för. Istället för den 

kortfattade och bristfälliga beskrivning som ges i ISO 90015 ges här en utförlig beskrivning som hjälp 

för ett vidare arbete. Fokus ligger nu på att ständigt förbättra funktion och effektivitet snarare än att 

vänta på att problem uppstår. 

 

                                                      
1 Swedish institute for standards (2000), SS-EN ISO 9001. sid. 20 
2 se kap, 2.1.1.1 ISO 9000 – Principer och terminologi 
3 Swedish institute for standards (2000), SS-EN ISO 9000. sid. 4 
4 Swedish institute for standards (2000), SS-EN ISO 9004. sid. 7 
5 se kap. 2.1.1.2 ISO 9001 - Krav 
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Då det inte är någon kravstandard får den dock ses som en guide och ett hjälpmedel. I optimalfallet 

som beskrivs sker såväl stora projekt för övergripande förändringar till det bättre som små 

förändringar för att förbättra existerande processer. I förbättringsarbetet bör personer från tillämpliga 

funktioner delta och det ska skapas en företagskultur där förbättringsarbetet faller naturligt för alla 

medarbetare. Denna miljö ska uppkomma genom att befogenheter delegeras och medarbetare således 

ges möjlighet att förbättra sin egen prestationsförmåga.  

 

Det är viktigt att hela tiden mäta resultat och att lyssna på kunder och andra intressenter för att kunna 

åtgärda fel och undvika avvikelser. Det är dock inte bara produktionen som ska förbättras, lika viktigt 

är att kontinuerligt se över organisationen och dess processer men viktigt är att beslutade ändringar 

godtas och att det tillsätts tillräckliga resurser.1 

 

2.1.1.4 ISO 19011 – Vägledning för revision 

”ISO 19011 ger vägledning om att leda och genomföra revisioner av miljö- och 

kvalitetsledningssystem.”
2
 

 

Standarden ISO 19011 skiljer sig från övrig på det sätt att den inte strikt hör till serien ISO 9000. Den 

ger vägledning gällande revision för såväl ISO 9000 (kvalitetsstyrning) som ISO 14 000 

(miljöstyrning). Inte heller denna standard är en kravstandard utan snarare ett hjälpmedel. 

 

2.1.2 Arbete enligt ISO 9000 

Serien ISO 9000 är inte tänkt som någon mall för kvalitetsstyrning. Den är medvetet öppet formulerad 

för att bli branschöverskridande. Ambitionsnivån hos ledningen påverkar också resultatet då ISO 9004 

är mer djupgående än ISO 9001.  

 

De öppna kraven leder också till att olika företag med kvalitetssystem utformade på olika sätt ändå kan 

certifieras enligt denna standard. Att ett företag är certifierat enligt ISO 9000 betyder i alla fall att det 

uppnått en lägsta nivå och att det finns dokumenterade rutiner för uppföljning med mera. Dessutom 

innebär ISO 9000 att begrepp specificerats.  

 

Summerat kan det sägas att ISO 9000 innebär att rutiner för kvalitetsstyrning finns, men hur de 

utformas och används är upp till ledningen att bestämma. 

                                                      
1 Se Swedish institute for standars (2000), SS-EN ISO 9004. kap 8.5 för mer info 
2 Swedish institute for standards (2000), SS-EN ISO 9000. sid. 4 
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2.2 LEAN 

LEAN är en västerländsk tolkning av Toyota Production System (TPS) med grund i just-in-time (JIT) 

som redan under sent 1930-tal togs fram av Toyota Motor Companys grundare, Kiichiro Toyoda. Efter 

att ha studerat Fords fabriker i USA togs detta fram som ett alternativ för den japanska marknaden där 

det inte fanns resurser att bygga bilar enligt Fords storskaliga principer. Tanken med just-in-time var 

att skapa ett resurssnålt och flexibelt system där man bara tillverkade de bilar som såldes. 1 

 

Det är inte lätt att sätta fingret på vad LEAN är men det handlar till stor del om att lyfta fram den 

enskilda arbetaren. Kvalitet är något som byggs in i bilarna av de människor som jobbat med 

montering. Genom att ta bort statusskillnader och ålägga arbetarna att själva kontrollera kvaliteten har 

goda resultat uppnåtts men detta har också krävt ett brett kunnande från arbetarnas sida2.  

 

En grundläggande tanke inom LEAN är att kvalitet alltid ska sättas i första hand. God ekonomi och en 

hög produktionstakt kommer automatiskt att följa av detta. Försök att arbeta med kvalitet och ekonomi 

som två separata punkter under samma tid misslyckas allt som oftast. Som en följd av detta är det ur 

alla perspektiv klokare att i produktionen hålla rätt takt snarare än en hög takt.3  

 

Under tidigt 1980-tal gjordes många försök att implementera TPS som misslyckades på grund av att 

endast verktyg och metoder kopierades medan helhet och ledningsfilosofi missades. Vid 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) genomfördes mot slutet av 1980-talet en studie av 

utvecklingen inom den japanska bilindustrin och framför allt TPS. Studien resulterade bland annat i 

boken ”The machine that changed the world” där uttrycket LEAN Manufacturing (Nuvarande LEAN 

Production eller LEAN) myntades.4 

 

2.2.1 Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar och jakten på perfektion är en stöttepelare inom LEAN. Förbättringsarbetet ska 

ske inom organisationens alla plan. Det gäller inte bara att förbättra monteringsprocessen utan även 

kvalitetssystem och andra verktyg.  

 

                                                      
1 Sörqvist (2004). sid. 37 
2 Sandkull (2000). sid. 144 
3 Sörqvist (2004). sid. 38 
4 Womack, Jones, Roos (1990) 
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En förbättring kan vara såväl en mindre justering för att undvika problem på monteringslinan som ett 

stort projekt där ett helt nytt inköpssystem tas fram. Nyckeln är att det alltid ska strävas efter minskat 

slöseri, högre kvalité, synliggjorda problem samt en bättre arbetsmiljö. 

 

2.2.1.1 Kaizen 

Kaizen är ett japanskt begrepp som myntades vid 1800-talets mitt av japanen Masaaki Imai. Det är en 

sammanskrivning av två japanska ord som översatt betyder ”ständiga förbättringar till det bättre” 1. 

Det ska inte ses som en teori understående LEAN utan snarare som ett eget begrepp till stor del baserat 

på samma grund. 

 

Grundtanken inom Kaizen är att förbättringsarbetet naturligt ska genomsyra hela verksamheten. Den 

japanska kulturen av disciplin och lydnad är viktig och ställer i sin tur krav på en ledning med såväl 

förståelse som vilja. Detta är ett tydligt område där omarbetande måste ske för att teorin ska kunna 

införas inom en västerländsk företagskultur. 

 

Enligt Imai ska ledningen vara såväl engagerad som kunnig och avsätta minst 50% av sin tid till 

ständiga förbättringar. Visar ledningen ett helhjärtat intresse för förbättringsarbetet är det också lättare 

att engagera alla övriga medarbetare. Detta kan leda till att i praktiken få in förbättringarna som en 

naturlig del av arbetsgången. För att få med medarbetarna och deras idéer kan arbete till exempel även 

ske med förslagsverksamhet. 2 

 

Förutom på individ- och ledningsnivå ska Kaizen också bedrivas på gruppnivå. Detta är den minst 

filosofiska och mest handfasta delen av begreppet. Införandet av förbättringsgrupper (kvalitetscirklar) 

är det som oftast förknippas med Kaizen. Grupperna ska ha 5 till 9 medlemmar och träffas cirka en 

gång i veckan. De som deltar i förbättringsgrupperna bör ges utbildning i problemlösning och det ska 

finnas en coach tillgänglig för att stötta gruppen. Under mötena ska förbättringsidéer diskuteras och 

åtgärder beslutas. Uppgifter som uppföljning kan sedan delegeras till enskilda deltagare. Tanken med 

detta är att det hela tiden ska ske små förbättringar som tillsammans ger stora resultat.2 Ett problem 

med kvalitetscirklar är dock att de i huvudsak fokuserar på förbättringar inom den lokala gruppen 

vilket gör att tvärfunktionella problem lämnas utanför och då måste angripas på annat sätt. 

 

                                                      
1 Sörqvist (2004). sid. 42 
2 Sörqvist (2004). sid. 43 
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Det är viktigt att inte försöka göra Kaizen till någon spännande och exotiskt. Att till exempel använda 

japanska uttryck istället för översatta svenska motverkar bara enkelheten och ger inga positiva 

effekter. Det gäller att se till helheten och hur den kan integreras i företaget på bästa sätt. 

 

2.2.1.2 5S 

Genom att minska oredan och slänga onödiga eller trasiga hjälpmedel ges en klarare överblick. Detta 

är grundtanken bakom 5S som till en början helt var inriktad mot ordning och reda i fabriken. Sedan 

dess har vissa dock börjat använda 5S i hela verksamheten. En ren och städad arbetsmiljö utan brus i 

form av oreda och nödlösningar är en effektiv arbetsplatts. Detta kan till och med appliceras i en 

virtuell miljö såsom ett datornätverk. 

 

Förutom att synliggöra problem skapas också många andra fördelar genom användandet av 5S. En ren 

arbetsplats ger ett positivt intryck hos kunden, minskat letande efter rätt verktyg ger direkta 

ekonomiska vinningar i form av minskat produktionsbortfall och kapital bundet i onödiga verktyg 

frigörs.  

 

De fem S:en kommer ursprungligen från fem japanska ord som sedan har översatts till svenska1:  

• Seiri – Sortera 

När en satsning sker på 5S är det viktigt att göra en inventering av arbetsplatsen där icke 

nödvändiga verktyg och saker som behöver åtgärdas läggs åt sidan. Sedan gås dessa igenom 

och man bestämmer vad som ska göras med dom.  

 

• Seiton – Strukturera 

När bara de nödvändiga verktygen finns kvar inleds det viktiga arbetet med att strukturera upp 

arbetsmiljön. Föremål ska placeras så att de är lätta att hitta och smidiga att använda. Ofta kan 

man med till exempel markeringar på golvet märka upp vart de olika sakerna hör hemma. 

 

Det är viktigt att strukturen är logisk och naturlig. Om det inte görs korrekt kommer det heller 

inte att efterföljas i praktiken varför arbetet i så fall snarare kan bli ett hinder. 

 

• Seiso – Städa 

Får att hålla arbetsplatsen ren hålls först en storstädning. Under denna kontrolleras också 

orsakerna till smutsen. Visar det sig att det ofta spills någon vätska vid en viss punkt kan något 

uppsamlingssystem vara på sin plats. 

                                                      
1 Sörqvist (2004). sid. 535 
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När detta är klar upprättas interna rutiner i form av ett städschema som tydligt visar vem som 

städar var och när för att ordningen ska kunna hållas. 

 

• Seiketsu – Standardisera 

Genom att skapa rutiner och systematik kring arbetet i de tre föregående stegen kan 5S göras 

till en naturlig del av det vardagliga arbetet. 

 

• Shitsuke – Sjävdisciplin 

Det är lätt händ att återfalla i ett bristande städarbete till förmån för kortsiktiga produktionsmål 

och det krävs därför ansträngningar för att hålla den goda ordningen och följa de uppsatta 

rutinerna.  

 

Grundtanken med ordning och reda bör hela tiden hållas levande för att arbetet ska hållas 

igång och för att viljan att ständigt utveckla programmet ska finnas. 

 

2.2.1.3 Slöseri 

Att identifiera och eliminera slöseri och förluster bör vara ett ständigt pågående förbättringsarbete. 

Inom LEAN omnämns ofta sju traditionella förluster. Dessa kallas av japanerna kallade muda.1 

• Överproduktion 

• Väntan 

• Transporter 

• Brister i processer 

• Mellanlager och förråd 

• Onödiga rörelser och förflyttningar 

• Fel, omarbetande och kassationer 

 

Det är inte möjligt att helt slippa dessa men genom att ständigt arbeta med att minimera dem och att 

vid design av nya produktionsanläggningar ha dem i åtanke kan förlusterna minska. 

                                                      
1 Sörqvist (2004). sid. 40 



Skanskas nuvarande arbetssätt 

- 12 -  

3. Skanskas nuvarande arbetssätt 

Skanska är certifierat enligt ISO 9001:2000. Detta betyder dock inte att deras kvalitetssystem följer 

någon mall. Kvalitetsarbetet följer ett eget system som finns dokumenterat i Vårt Sätt att Arbeta 

(Skanskas egna verktyg för att styra arbetsgången). Tanken med ISO 9000 är som tidigare nämnts1 

inte att detaljstyra utformningen av kvalitetssystemen. 

 

Det saknas standardiserade förbättringsprocesser för arbetet på det enskilda projektet. Istället finns 

förbättringsloopen inbyggd i ledningssystemet som helhet. Figur 3.1 illustrerar just detta som en 

medurs gående spiral. 

 

 

Den centrala punkten är Vårt sätt att arbeta. Denna fungerar som en manual och ett stöd för arbetande 

inom Skanska och styr det dagliga arbetet. Genom att denna uppdateras utifrån nya marknadslägen, 

upptäckta problempunkter etc. anpassas och förbättras hela tiden Skanskas arbetsgång. 

 

Vårt sätt att arbeta är ett datoriserat stöd för det enskilda projektet.  Den enskilde medarbetaren kan 

genom Skanskas intranät komma åt detta och få vägledning för hur arbetet ska skötas, såväl genom 

beskrivande texter som mallar för dokument. Dessutom finns det här tillgång till information om hur 

                                                      
1 se kap. 2.1.2 Arbete enligt ISO 9000 

Omvärld Ledning Ändringar i 

arbetsgång 

Vårt sätt att arbeta Enskilda projekt 

Vägvisaren 

Mätningar Åtgärder 

Projektstöd Revisioner 

Figur 3.1 Arbetsgången inom Skanska 
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arbetet utförs inom andra områden vilket kan hjälpa den enskilde att skaffa sig en helhetsbild. Tanken 

med systemet är att Skanska ska kännas igen varthän i Sverige man kommer. Detta gör det lättare att 

ta tillvara på vinsterna som kan göras i att Skanska är ett stort byggföretag. Systemet ger också 

möjligheten att styra hur det dagliga arbetet ska utföras på ett sätt som annars ej vore möjligt.  

 

Ett annat datoriserat verktyg är Vägvisaren. Denna riktar sig till Skanskas administrativa del och ger 

en överblick av mätresultat med möjlighet till fördjupning. Hela tiden mäts olika parametrar inom 

finans, kund, arbetssätt och medarbetare. Allt detta sammanställs här vilket ger en tydlig överblick. På 

så vis blir det för ledningen enkelt att se var arbete behöver sättas in samt till vilka distrikt de med 

problem lämpligast vänder sig för att lära. Dessutom fungerar vägvisaren som en kanal för 

återrapportering tillbaka i ledet. 

 

Projektstöd är ett hjälpmedel som kan sättas in under ett projekts uppstart. Ett så kallat 

projektstödsteam besöker då arbetsplatsen för att kunna bidra med erfarenhet och stöttning. En positiv 

bieffekt av detta är att projektstödsteamen även för med sig erfarenhet och kunskap mellan de olika 

projekten som besöks. 

 

Genomförandet av revisioner uppfyller många syften. Förutom det rent praktiskt nyttiga är det ett krav 

för certifiering enligt ISO 9000 och det är även genom en extern revision som certifieringen ges (i 

Skanskas fall av Det Norske Veritas). Denna är inte bara till för certifiering utan även för att påtala 

förbättringsmöjligheter. 

 

Förutom de externa revisionerna genomförs även interna. Dessa har tre huvuduppgifter: 

• Söka och påtala förbättringsmöjligheter. 

• Följa upp att arbetet sker ändamålsenligt, lämpligt och effektivt för att nå målen. 

• Följa upp att arbetet sker enligt Vårt sätt att arbeta. 

 

Hänsyn måste även tas till omvärlden. Detta kan innefatta nya lagar, allmänna ändringar i 

samhällsklimatet så som ett ökat miljötänkande samt offentliga uttalanden från stora kunder. 

 

3.1 Sverigenivå 

Då Skanskas organisationsstruktur är decentraliserad fattas till största del övergripande strategiska 

beslut på den högsta ledningsnivån. Dessa kommuniceras sedan ut främst via affärsplanen i vilken 

ledningsteamet tar upp såväl ekonomiska mål som strategier och åtgärdsplaner. Affärsplanen ger 

ramarna för regionernas affärsplaner som sedan i sin tur ger ramar för distriktens plan. 
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Det hålls regelbundet möten vilka agerar som forum för styrning och uppföljning. Under 

ledningsteamsmötena som genomförs löpande hanteras ledningens löpande arbete och uppföljning 

samt den årliga översynen av Vårt sätt att arbeta1. 

 

Utöver detta hålls regionchefsdagar samt månadsmöten med regionchef. Regionchefsdagarna är ett 

forum för ledningen att kommunicera och förankra strategier, idéer och beslut för att förstärka känslan 

av ett enat Skanska Sverige. Dessa möten ger också ett tillfälle för internt erfarenhetsutbyte. 

Månadsmötena med regionchef sker mellan ansvarig Vice VD och dess respektive regionchefer där 

mer regionspecifika frågor tas upp. 

 

Centralt sker även driften av en erfarenhetsbank för sammanställning och spridning av kunskap 

rörande olycksfall och tillbud.  

 

3.2 Regional och distriktsnivå 

Till skillnad från på Sverigenivån fattas på det på regional och distriktsnivå mer direkt styrande beslut.  

 

Centralt i arbetet är distriktets affärsplan som utformats efter den affärsplan som ledningsteamet tagit 

fram på Sverigenivå. Denna innehåller allt från värderingar och visioner till marknadsanalyser och 

ekonomiska mål.  

 

Samordningen av arbetat sker via ledningsgruppsmöten såväl på regional som distriktsnivå. Dessa 

hålls löpande under året och tar upp såväl direkta som strategiska frågor. Det kan till exempel röra den 

löpande verksamheten eller medarbetarutveckling. 

 

3.3 Det enskilda projektet 

Som tidigare nämnts finns det inga standardiserade rutiner rörande förbättringsarbete på den enskilda 

arbetsplatsen. Dock utförs moment som möjliggör förbättringar i det större perspektivet. Det viktigaste 

instrumentet för detta är det interna slutmötet under vilket uppföljning ska ske. Under detta skall såväl 

yrkesarbetare som tjänstemän medverka för att en komplett bild ska ges. Det diskuteras vilka misstag 

och problem som har förekommit samt hur de kan undvikas framöver. 

 

Vissa av momenten som tas upp under det interna slutmötet får även specifik uppföljning. Enhetstider 

kan uppdateras i SPIK (projekteringsprogramvara). Underleverantörer såväl som betydande 

                                                      
1 Se kap. 3.4 Översyn av Vårt sätt att arbeta 
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produktleverantörer utvärderas och resultatet från detta förs in i en databas varifrån kunskap sedan kan 

hämtas inför kommande projekt. 

 

Kvalitetsmässigt sker det naturligtvis även en hel del övriga kontroller, riskbedömningar etc. 

Dessutom har kunden möjlighet att ställa ytterligare krav på kontroller för att skydda slutprodukten 

mot avvikelser.  

 

 

 

Figur 3.2 beskriver organisationen vid vägbyggnation. Antalet medarbetare kan variera mellan olika 

projekt men detta får ses som ett representativt exempel. Tabellen nedan visar hur den totala 

personalstyrkan ser ut. Tiden för byggnationen är 2-3 år för ett vägprojekt som faller under 

industrialiserat vägbyggande. 

 

Tabell 3.1 Personalomsättning vid arbetsplatsen 1 

Personal Antal Personalomsättning 

Tjänstemän 11 10% 

Yrkesarbetare 14 10% 

Förare/Enheter 35 20% 

Underentreprenörer (tot. 4-8st) 1-2 20% 

                                                      
1 Johansson, Marcus. Skanska Sverige AB 

Figur 3.2 Organisationen vid vägbyggen 

Projektchef 
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2 Mätare 
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AL 
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2 Hjullastare 
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Trots att det totala antalet Underentreprenörer (UE) är uppåt 8 st. rör sig sällan alla samtidigt på 

arbetsplatsen. Gällande dessa resurser är det också svårt att specificera personalomsättningen. Även 

om Skanska till exempel försöker använda samma UE genom hela projektet för att göra 

gatumarkeringar kan denna välja att skicka ny personal var gång. 

 

Ansvar fördelas enligt projektplanen och det brukar sällan vara något problem. Det är snarare mellan 

olika enheter (Väg, Bro, Berg etc.) som oklarheter kan uppstå.  

 

3.4 Översyn av Vårt sätt att arbeta 

Ändringar kan genom tre olika vägar ske i Vårt sätt att arbeta. 

• Förslag till förändringar 

• Årlig översyn 

• Specifika utvecklingsprojekt 

 

Alla i verksamheten kan bidra med förslag till förändringar. Dessa skickas då till Administratören och 

förslagslämnaren meddelas sedan inom två veckor vad som kommer göras. Små justeringar så som 

stavfel kan korrigeras omgående medan större ändringar skall diskuteras under den årliga översynen. 

 

Den årliga översynen har till syfte att anpassa innehållet i Vårt sätt att arbeta till de förändringar som 

skett i form av nya strategier, arbetssätt och lagar. Översynen sker i samband med ett 

ledningsteamsmöte. 

 

Om det finns behov av en mindre avgränsad revidering eller utveckling kan detta istället för att tas upp 

under den åliga översynen skötas av en särskild grupp alternativt en enskild person.  
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4. Fältstudie 

Studiebesök har gjorts på två olika företag med syfte att undersöka praktiska tillvägagångssätt för att 

arbeta med ständiga förbättringar samt för att försöka hitta andra bra arbetssätt att lära av. Företagen 

har valts efter rekommendationer av Anders Jansson som undervisar i kvalitetsstyrning vid Karlstads 

universitet. De har ansetts lämpliga då de båda har kommit långt med sitt kvalitetsarbete och samtidigt 

ligget geografiskt rätt. 

 

Både Hauler&Loaders Arvika och PartnerTech Karlskoga AB är certifierade enligt ISO 9000. Även 

om detta inte beskriver hur de arbetar1 har det framhållits fördelar med certifieringsprocessen. De 

certifierande bolagen som utför de externa revisionerna är till stor nytta för företaget. ISO-

certifieringen blir därför mer än ett bevis på att företaget uppnått en god nog nivå för certifikatet. Nya 

tankar och idéer från kunnig personal fås i samband med de externa revisionerna. 

 

4.1 Hauler&Loaders Arvikafabriken 

Hauler&Loaders Arvikafabriken är en del av Volvo Construction Equipment och här tillverkas 

hjullastare. På fabriken arbetar nästan 1200 anställda och under 2006 producerades 6000 hjullastare. 

Tillverkningsprocessen inleds med detaljtillverkning för att sedan fortsätta med bearbetning och 

målning. Slutligen når delarna monteringen som består av fyra monteringslinjer. 

 

Inom Volvo finns en ledningsmodell som heter verksamhetsförbättring. Arbetet med detta leds 

frivilligt av de enskilda bolagen inom koncernen med stöttning från gemensamma resurser. Vid just 

Arvikafabriken har man nu arbetat med detta i 7 år och avdelningen som hanterar detta har 8 anställda. 

 

Under de sju år som fabriken har arbetat med verksamhetsförbättring har antalet producerade 

hjullastare per anställd ökat med 33% samtidigt som leveranstiden har minskat med 44%. Detta 

samtidigt som fabriken har blivit en trivsammare arbetsplats där de anställda i stor utsträckning är 

stolta över att arbeta. 

 

                                                      
1 Se kap. 2.1.2 Arbete enligt ISO 9000 
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Figur 4.1 Den levande processen. 

4.1.1 Att bygga engagemang 

Engagemang, motivation och viljan att förändra är tätt förknippade med varandra och alla dessa delar 

behövs för ett fungerande förändringsarbete. 

 

För att bygga upp detta har man på Arvikafabriken skapat en organisation där medarbetarna ges 

delaktighet i varför och vad som görs. Det har konstruerats en mall för hur förbättringsrutiner bör 

fungera. Se figur 4.1. 

 

Den högra stapeln visar hur ansvarsfördelningen ser ut mellan ledare och grupp och boxarna på 

vänstersidan representerar sedan arbetsgången.  

 

• Varför? 

Först måste ledaren skapa 

engagemang genom att beskriva 

varför något ska genomföras. För 

att detta ska vara möjligt måste 

denne ha förståelse för marknad, 

hot och möjligheter. 

• Vad? 

Här är det dags att välja riktning. 

Vad är målet och vilka frågor 

kräver fokus? 

• Hur? 

När arbetsmetod och 

lösningsförslag ska arbetas fram 

är det den lokala expertisen som 

används. Öppenhet och respekt 

efterfrågas. Allas åsikter och 

idéer måste föras fram. För att 

detta ska vara möjligt krävs en god struktur i arbetet. 

• Resultat? 

Slutligen är det dags att gå till handling. Nya punkter ska sättas upp på handlingsplanen, 

konkreta åtgärder genomföras eller förslag på lösningar ges. De uppsatta målen eftersträvas. 

• Lärdom? 

Erfarenhetsåterkoppling ska vara en naturlig del av var process. Det är viktigt att lära av såväl 

fram- som motgångar. 
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Figur 4.2 Möten för VU-ledare. 

 

Ledarens ansvar är att förklara varför och vad medan det är upp till medarbetarna att svara på hur det 

kan lösas eller förändras. Detta uppnås genom att samtliga chefer upprättar en Operativ Vision och ett 

Strategiskt Resonemang i vilket det framkommer hur verksamheten ska utvecklas. Denna tolkas sedan 

av underliggande avdelningar som strävar efter att uppnå detta på det sätt som lämpar sig bäst enligt 

de lokala förutsättningarna. 

 

Arbetsgången är cyklisk och sker i intervall av sex månader. Var sjätte månad uppdateras de 

Strategiska Resonemangen och 

samtliga medarbetare deltar i 

uppföljningsseminarier. För att det 

löpande arbetet sedan ska vara 

hanterbart delas arbetarna in i VU 

(VerksamhetsUtveckling)-grupper med 

en utsedd VU-ledare. Dessa har 

drivningsmöten som varar under en 

timme och som sker en gång varannan 

vecka. VU-grupperna spelar en central 

roll då det är dessa som i slutänden 

driver förbättringsarbetet framåt. För 

att ledaren ska ges möjlighet att följa 

upp det löpande arbetet återrapporterar 

VU-ledarna under möten med sina 

respektive ledare. En positiv effekt av 

detta är också att kunskap och erfarenheter automatiskt utbyts mellan olika grupper. Detta sker enligt 

figur 4.2. 

 

Det viktigaste är sedan att arbetet faktiskt ger resultat. När alla känner att arbetet mynnar ut i något 

användbart som förbättrar produktion och arbetssituation växer engagemanget naturligt. 
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Figur 4.3 Viljan att förändra. 

Figur 4.4 Exempel på en tagg. 

4.1.2 5S på Arvikafabriken 

Ett tidigt steg i arbetet med verksamhetsutveckling var införandet av 5S. Införandet har lett till att 

onödiga verktyg plockats bort och trasiga reparerats. I enlighet med filosofin bakom 5S har nu var sak 

sin plats och det finns en plats åt var sak. 

  

Införandet av 5S är ett tydligt exempel 

på hur resultat föder engagemang. 

Inledningsvis testades 5S på enskilda 

liner och avdelningar som ett 

försöksprojekt. Reaktionerna från många 

medarbetare var då skeptiska och många 

såg det som merarbete. I takt med att 

resultaten började komma väcktes dock 

engagemanget och runt omkring även på 

övriga liner väcktes intresset för att 

införa och arbeta med 5S. Den 

förbättrade och mer strukturerade arbetsmiljön tydliggör problem och ger positiva effekter på 

produktionen. Detta samtidigt som arbetsmiljön har förbättras och när man som utomstående går in i 

fabriken slås man av hur pass ordningsam och lättöverskådlig miljön är. 

 

Vid varje line finns en 5S-tavla där framstegen anslås. Denna fungerar också som bas för det tagg-

system som införts och som administreras av 5S-ombudet. 

 

4.1.3 Taggsystemet 

Parallellt med det sedan tidigare existerande förslagssystemet 

har det på Arvikafabriken börjat arbetas med det de själva 

kallat taggar. Tanken med systemet är att medarbetarna ska 

kunna bidra med ett förbättringsförslag direkt när det kommer 

upp i tanken.  

 

En tagg (se figur 4.4) sätts på den plats där förbättringen kan 

ske och taggen skrivs även upp på en lista där samtliga utsatta 

taggar finns angivna. Alla taggar behandlas i tur och ordning 

och ifall åtgärden inte genomförs ska personen som satt upp 

taggen istället få en förklaring till varför. En speciell typ av 
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tagg, säkerhetstaggen har förtur och behandlas omgående. 

 

Medarbetaren som satt upp taggen får sin feedback inom max 14 dagar. Dock kan det i bästa fall gå så 

fort som 1 timme. Detta beror på när taggen skrivits i jämförelse med när nästa taggmöte är. 

 

Sedan taggsystemet började fasas in för 7 år sedan har det behandlats 8000 taggar och det har blivit en 

central del av förbättringsarbetet. 

 

4.1.4 Kundrelation 

Kunden ska alltid ha en central position. Detta gäller såväl interna som externa kunder. De interna 

kunderna kan till exempel vara monteringen som får delar levererade från detaljtillverkningen. I detta 

fall gäller det för detaljtillverkningen att vara lyhörd för problem och önskemål som kommer från sin 

interna kund monteringen. Denna information sprids mellan avdelningarna till exempel genom möten 

för VUledare (se figur 4.2).  

 

De externa kunderna är slutanvändarna av produkten i fråga. Att dessa är nöjda är särskilt viktigt för 

Volvo Construction Equipment då det ofta rör sig om stora beställare som köper flera maskiner under 

lång tid. En nöjd kund garanterar en fortsatt orderingång. 

 

Kommunikationen med slutkund sker via produktvårdsteam som är sammansatta av en teamledare, 

produktionstekniker, konstruktörer, inköp, kvalitet samt representanter från produktionsprocessen.  

Utöver detta sker även undersökningar i form av kundenkäter för att skapa en bild av kundens krav 

och önskemål. 

 

4.1.5 Ansvarsfördelning 

För att tydliggöra förhållandet mellan ansvar och utveckling förekommer så kallade kvalitetskort. På 

detta får medarbetaren en snabb och enkel överblick över sitt ansvar men även vilka möjligheter som 

följer med detta. Det kan till exempel röra sig om att produktionen får stoppas när misstanke om 

kvalitetsbrist uppstår. 

 

Ett krav för att ansvarstagandet ska fungera är en kultur där den enskilda personen kan känna sig 

trygg. Att en enskild person ges ansvar betyder inte att denna kan ställas ansvarig för eventuella 

konsekvenser. Ska medarbetarna våga säga stopp och påpeka felaktigheter måste det finnas 

möjligheter till stöttning. 
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4.2 PartnerTech Karlskoga AB 

PartnerTech AB är ett multinationellt företag med huvudkontor i Malmö. I Karlskoga har företaget en 

av Sveriges största anläggningar för avancerad mekanisk tillverkning1 och här hanteras prototyper, 

kortserier, serieproduktion och montering.  

 

För tre år sedan inledde Karlskogaenheten arbetet med 5S och vidare det arbetet som nu har mynnat ut 

i det i dagsläget aktuella kvalitetssystemet.  Även om kvalitetsarbetet inte är någon enskild faktor har 

det spelat in i att resultatet har gått från en förlust på 10% till en vinst på omkring 3%. En viss del av 

detta kan dock troligen härledas till den allämna konjunkturuppgången. 

 

Enheten är certifierad med ISO 9000 och arbetar enligt Total Quality Management (TQM). I 

kvalitetssystemet finns även Sex Sigma integrerat. Vidare studier av dessa system är dock inte aktuella 

i detta arbete. TQM är ett brett begrepp för offensiv kvalitetsutveckling2 och Sex Sigma studeras redan 

nu separat inom Skanska3. 

 

4.2.1 Visualisering 

Visualisering är något som vid Karlskogaenheten genomsyrar hela verksamheten. Det finns tre färger 

som följer med igenom kvalitetssystemet. Grönt, gult och rött. Grönt innebär att målen är uppfyllda, 

gult att det finns mindre brister och rött att bristerna bör följas upp.  

 

Andra följder av visualiseringstänket är en minimering av textmassan till fördel för flödesscheman och 

illustrerande bilder på intranätet samt att informationstavlor är vanligt förekommande. Även på dessa 

tavlor är textmassan minimerad. 

 

4.2.2 Decentralisering och styrning 

Organisationsstrukturen är decentraliserad och styrs via mål som sätts upp på ledningsnivå. Dessa mål 

tolkas sedan av underliggande avdelningar som då sätter upp egna mål som enligt de lokala 

förutsättningarna verkar för att uppfylla de överliggande målen. Detta sammanställs sedan på en 

målstyrningstavla (se figur 4.5). 

 

                                                      
1 PartnerTech AB (2007) 
2 Bergman (2006). Sid. 34 
3 Samuelsson, Peter. Skanska Sverige AB 
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Företags

mål 

Perspektivmål 

Avd. 1 

mål 

Avd. 2 

mål 

mål 

mål 

Figur 4.5 Målstyrningstavla. 

Varje månad deltar ledningen i ett månadsmöte som bland annat stämmer av de uppsatta målen. När 

ett mål är över 10 % från att uppnås markeras det med rött och kräver då en åtgärd. 

 

En av de önskade effekterna med den 

decentraliserade strukturen är en ”jag tar 

det”-attityd. Uppgifter ska inte behöva 

delegeras utan rätt medarbetare ska 

automatiskt ta tag i och hantera uppgiften.  

 

4.2.3 5S på PartnerTech 

Vid PartnerTech i Karlskoga inleddes 

arbetet med 5S via ett pilotprojekt som när 

det mynnade ut väl satte igång arbetet med 

att införa 5S över hela verksamheten. I 

samband med införandet utbildades samtliga 

medarbetare och arbetet har sedan dess 

vidare utvecklats. 

 

Numera är till exempel de tidigare skyddsronderna flyttade till att vara en komponent i 5S-arbetet och 

med förändringar som dessa har också 5S fått en allt centralare roll i kvalitetsarbetet.  

 

Vid PartnerTech i Karlskoga har 5S även införts i kontorsmiljön. Kopieringsrum har uppmärkta 

platser för papper, hålslag etc. och var medarbetares kontorsutrymme är strukturerat enligt eget tycke. 

De krav som ställs är att ett dokument ska kunna hittas på 30 sek. Vare sig det är i pappersform eller 

elektroniskt. Utöver detta har medarbetarna ombetts att inte sätta post it-lappar i en krans runt skärmen 

samt att hålla en allmänt ordnad miljö.  

 

En direkt följd av arbetet är att antalet verktygsskåp och bokhyllor halverats och för att säkerställa en 

fortsatt god funktion samt i strävan att vidare förbättra arbetet genomförs revisioner av 5S en gång per 

månad då den ansvariga för utrymmet i fråga får feedback från en yttre källa. 
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4.2.4 Teamroom 

Under de 4 produktionsavdelningarna är medarbetarna indelade i team. Dessa inleder varje arbetsdag 

med ett möte i ett så kallat teamroom. Här diskuteras olycksfall och sjukdom inom personalstyrkan, 

problem i produktion och leveranser som kan kräva justeringar av planering med mera. Här diskuteras 

även ständiga förbättringar. 

 

Teamroomen är avslappnat möblerade med stolar och bord. De har även tavlor som visar 

produktionsresultat och resultat av revisioner rörande till exempel 5S. 

 

4.2.5 Ständiga förbättringar 

Det finns inget vanligt förslagssystem vid 

PartnerTech i Karlskoga. Istället nyttjas det man 

själva kallar ”ständiga förbättringar”. Varje team har 

en lista där de kan skriva upp förbättringsförslag 

direkt när tanken kommer. 

 

Denna lista gås sedan igenom i teamroomet följande 

morgon. Förslaget kan då antingen behandlas här 

eller, om det är för stort, delegeras vidare. Behandling 

och delegering sker enligt Figur 4.6. 

 

Medarbetaren som kom med förbättringsförslaget har 

hela tiden rätt till återkoppling. Om förbättringen inte 

genomförs ska det istället ges en förklaring till varför. 

 

4.2.6 Kundrelation 

Att i ett nära samarbete med kund uppmuntra till att få högra krav ställda på sig är grunden i 

kundrelationen vid PartnerTech i Karlskoga. Hög kvalitet och bra produkter ska gå före kvantitet och 

kortsiktiga ekonomiska vinningar.  

 

Om kundreklamationer ändå inkommer nyttjas ”5 varför” som innebär att frågan varför ställs 5 gånger 

i ett försök att hitta den verkliga källan till problemet. Felet kanske inte berodde på den till synes 

direkta orsaken. 

Förbättring 

Team 

Avdelning 

Ledning 

Utför 

förbättring. 

Varför 

ej? 

Figur 4.6 Behandlingsflöde av förbättring. 
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5. Resultat 

Det står klart att Skanskas arbetssätt för kvalitet och förbättring på sistone har förbättrats och att det 

finns ett bra ramverk för ett vidare arbete. Ramverket består i en organisation som på en administrativ 

nivå inom företaget sprider kunskap och specificerar arbetsrutiner. Inom detta kan sedan nya 

arbetsmetoder att använda på den specifika arbetsplatsen integreras. 

 

Det som i dagsläget finns specificerat i form av kvalitetsstyrning på arbetsplatsen är 

erfarenhetsåterkoppling för arbetsplatsolyckor och tillbud samt uppföljning av underleverantörer. 

Dessutom utförs kvalitetskontroller, uppföljning av kundtillfredställelse och kontroller begärda av 

kund. Detta är nyttiga och fungerande system som måste finnas kvar. Problemet med dem är dock att 

de är reaktiva snarare än att lösa problemet innan symtomen uppstår.  

 

Vinsterna med modern kvalitetsstyrning har visat sig vara stora. Det rent ekonomiska resultatet har för 

både Hauler&Loaders Arvikafabriken och PartnerTech Karlskoga AB markant förbättrats. Även om 

en viss del av detta kan knytas till konjunkturläget ska resultatet av kvalitetsarbetet inte vara något att 

blunda för. Att det för Skanska kostar 300 000 Skr/arbetsdag att driva ett vägbygge gör det också 

uppenbart att produktionsstopp och efterjusteringar är dyra. 

 

Då kraven för ISO 9000 redan finns uppfyllda inom Skanska finns det inga skäl till att titta mer på ISO 

9001. Företaget har redan bevisat för sina kunder att denna lägsta nivå uppnåtts. Dock ska inte ISO 

9000 glömmas för den skull. ISO 9004 kan vara till hjälp inför det vidare arbetet men framför allt kan 

de externa revisionerna som ISO 9001 redan inneburit vara till stor hjälp. Revisionerna ska inte ses 

som någon utgift med syftet att få behålla ISO-certifieringen utan som en källa för ny kunskap och 

hjälp till en bättre arbetsform. 

 

Vid både Hauler&Loaders Arvikafabriken och PartnerTech Karlskoga AB inleddes arbetet med 

moderna kvalitetsstyrningssystem och ständiga förbättringar via ett införande av 5S. PartnerTech 

Karlskoga AB hade redan innan detta tittat på möjligheten att använda sex sigma men konstaterat att 

5S är en bra grund för det sedan fortsatta arbetet. 

 

Det finns flera faktorer som gör 5S till en bra grund: 

• Det ger snabbt tydliga och bra resultat som ger en sund och positiv framåtanda till nya 

förändringar. 

• Problem och felaktigheter synliggörs och kan då åtgärdas. 

• En ren och tydlig miljö är lättare att förbättra och utveckla. 
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I industrimiljö har 5S blivit synonymt med vita rutor på golv och verktygstavlor som visar var saker 

hör hemma. Att genomföra detta på en arbetsplats som med jämna mellanrum förflyttas komplicerar 

naturligtvis. Det skulle dock kunna tänkas vara möjligt att standardisera placering av objekt i direkt 

anslutning till bodar samt även placeringen av verktyg i verktygsskåp etc. 

 

Ett inte fullt lika vanligt användningsområde för 5S är det i kontorsmiljö som används vid 

PartnerTech. Detta skulle kunna vara användbart för miljön i bodarna. Krav i stil med att dokument 

ska kunna hittas på 30 sekunder motiverar också till ett vidare arbete med ett tydligt resultat. Det ger 

också den enskilda medarbetaren möjligheten att optimera sin arbetsplats efter resultat snarare än 

standard. 

 

Tankegångarna om tydlighet, synliggörande och god ordning kommer åter i visualiseringen. Inom 

Skanska skulle dessa tankegångar till exempel kunna användas för Vårt sätt att arbeta. Att likt  

PartnerTech försöka använda texten som ett komplement till bilden snarare än tvärt om ger en mer 

överskådlig och ett mindre massivt intryck som ökar såväl läsbarheten som viljan att läsa. 

 

Både vid Hauler&Loaders Arvikafabriken och PartnerTech Karlskoga AB har medarbetare delats in i 

mindre grupper. Dessa har sedan regelbundna möten som knyts till system för ständiga förbättringar. 

Tankegångarna känns igen från Kaizen där en stor del av arbetet handlar om att de så kallade 

kvalitetscirklarna. Enligt Kaizen ska grupperna ha 5 till 9 medlemmar och träffas cirka en gång i 

veckan. 

 

Kaizen tar upp hur en engagerad och kunnig ledning ska motivera medarbetare till att driva fram 

många små förändringar som tillsammans ger stora resultat. Inrapporteringssystemet för detta skiljer 

sig mellan företagen. PartnerTech använder sig av en lista för ständiga förbättringar. Vid 

Hauler&Loaders Arvikafabriken använder de sig istället av sitt taggsystem. 

 

Taggsystemet får ses som aktuellt för vidare studier då det i modifierad form troligen skulle kunna 

göra sig väl på en byggarbetsplats. Sätts en tagg på ett objekt ger det en tydlighet kring att något ska 

göras, vilket minskar risken för att det rinner ut i sanden. Likt systemet som finns vid de besökta 

företagen bör detta sedan vara tvingande för feedback. Antingen ska åtgärden genomföras eller så ska 

en förklaring ske kring varför detta ej skedde. För att det ska fungera med taggar på en rörlig 

arbetsplats så som en byggarbetsplats krävs dock att taggarna registreras för att ej försvinna. Detta 

skulle till exempel kunna ske på en tavla i fikarummet. 

 

Införandet av morgonmöten skulle kunna vara ett sätt att knyta samma mycket av detta. Det behöver 

inte röra sig om något längre möte. Detta skulle antingen kunna genomföras direkt på morgonen, eller, 
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utifall det finns problem med olika arbetstider, i samband med morgonfikat. I enighet med LEAN 

skulle detta sedan kunna inledas med en genomgång av arbetsplatsolyckor och tillbud. Genom 

Skanskas redan existerande system för rikstäckande spridning av detta skulle alla dessa olyckor kunna 

nämnas och diskuteras. Utöver arbetsplatsolyckor bör morgonmötet även hantera taggarna. 

 

Det skulle också vara intressant om det gick att knyta de förbättringsförslag som förs fram under 

morgonmöten till uppdateringar av Vårt sätt att arbeta. Detta då ändringar stora nog att beröras här 

också ska kunna spridas till andra byggarbetsplatser i Sverige. Mindre ändringar får istället lita på 

andra vägar för spridning, så som cirkulation av arbetskraft, revisioner och möten för chefer på högre 

nivå. 

 

För att uppnå goda resultat kring något av dessa områden krävs engagemang och delaktighet från 

majoriteten av medarbetarna. En del i att göra detta möjligt är utbildning. Såväl den studerade 

kvalitetsstyrningsteorin som de besökta företagen poängterar detta. Framgång bygger på motivation 

och motivation på utbildning samt förståelse. 

 

Just vägbyggnation framstår som det område inom byggbranschen där dessa arbetssätt mot ständig 

förbättring förefaller lämpliga att använda. Den inte alltför höga personalomsättningen i kombination 

med de långa projekten och den upprepande arbetsgången gör att moment lättare förbättras. 

 

Naturligtvis finns det även fler arbetssätt att arbeta efter men de ovan nämnda konstruerar en bas från 

vilken vidare steg kan tas i enlighet med Figur 5.1. Såväl de besökta företagen som teorierna bakom 

LEAN och även ISO 9000 trycker på behovet av anpassning och gradvis förbättring.  Att gradvis 

förbättra kvalitetssystemet genom att undersöka, anpassa, testa och implementera varje moment är det 

som slutligen kommer leda till framgång. 

 

Utrymme för framtida arbete 

Taggsystem Kvalitetscirklar 

5S Visualisering 

Förbättra 

Synliggöra 

Figur 5.1 Stegvis uppbyggnad av förbättringsarbetet. 
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Figur 5.1 kan även ses som en summering av vad Skanskas vägbyggnadsverksamhet kan dra för nyttor 

från denna rapport: 

• Tydliggör och förenkla med hjälp av 5S och Visualisering. 

• Dela upp medarbetare i mindre grupper som strävar mot mål snarare än detaljer. 

• Skapa en grund för mindre men ständiga förbättringar med hjälp av ett taggsystem eller något 

annat liknande system med tvingande feedback. 

 

Ett försök med detta måste ske helhjärtat. Utan en engagerad ledning kan aldrig medarbetarna 

motiveras att ta till sig konceptet. För att bygga engagemang är det också viktigt att utbilda samtliga 

berörda medarbetare. De resurser som redan finns ska utnyttjas. Skanska betalar för externa revisioner 

då de ISO-certifieras och under dessa bör hjälp och förslag på förbättringar kunna fås. Nya system ska 

heller inte blint läggas på de gamla utan vävas in i det som redan finns, framför allt ska den på ett 

större plan existerande förbättringsloopen beaktas. 
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6. Diskussion 

Rapporten har visat på vilka arbetssätt som i vilken ordning bör införas för att skapa ett modernt 

arbetssätt med ständiga förbättringar. I enlighet med 1.2 Avgränsningar ska detta dock inte ses som 

något färdigt recept på framgång utan snarare en guide till vilka arbetsmetoder som kan vara aktuella 

för vidare studier. 

 

Försök har gjorts att i resultatet redovisa handfasta arbetsmetoder. Mycket av tankegångarna i LEAN 

samt ISO handlar snarare om arbetsklimat, att skapa en atmosfär där samtliga medarbetare har en 

önskan att förbättra verksamheten. De metoder som har lagts fram är en del av detta men det finns 

även inslag så som att ledningen måste vara engagerad och motiverande. Att producera detta klimat 

går inte över en natt utan kräver tid och vilja. Värt att notera här är dock att bakåtsträvan och 

förändringsovilja alltid kommer att förekomma. Det gäller då att inte lyssna till ”det funkar som det 

är” och ”det var bättre förr”. En ledare med en tydlig vision och stark vilja behövs. 

 

Det finns även praktiska problem som kan uppkomma och som måste hanteras under utredningar 

innan införandet av de nya arbetsmetoderna. Skanskas arbetsgång är starkt bunden till Vårt sätt att 

arbeta och således även resultatet i denna rapport. Att använda ett mer visualiserat tänk och att 

uppdatera Vårt sätt att arbeta utefter erfarenheter som lyfts fram under morgonmöten kan skapa 

problem med att det samma ska fungera för såväl vägprojekt som husproduktion. Detta är något som 

kan kräva ett vidare utredningsarbete. 

 

Under arbetets gång har det funnits problem med att känna till exakt hur arbetsgången på en 

vägbyggnadsplats ser ut. Kunskap har inhämtats ifrån dokumentation i Vårt sätt att arbeta samt genom 

diskussioner med anställda på Skanska. Dock har det på grund av arbetets tidsmässiga ramar inte varit 

möjligt att göra någon studie av hur det faktiskt ser ut på olika arbetsplatser runt om i landet.  

 

Det bör has i åtanke att det under arbetets gång bara besökts två företag och att utfallet från dessa 

besök fått kraftigt genomslag i rapportens resultat. Hade fler företag involverats är det möjligt att en 

mer nyanserad bild kunnat ges. Anders Jansson får dock ses som en person med mycket god grund att 

rekommendera företag för besök och detta bör därför inte vara något större problem. 

 

Byggbranschens benägenhet att anlita många underentreprenörer skapar svårigheter för 

kvalitetsstyrningen. Detta skulle kunna vara en intressant grund för vidare studier. Hur kan 

underentreprenörer integreras i kvalitetsarbetet? 
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