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III 

Sammanfattning 

Examensarbetet har gjorts tillsammans med företaget Flexator som tillverkar och 

monterar modulhus. Termen modulhus innebär en form av prefabricering där 

moduler byggs i fabrik, varpå de sedan transporteras till plats där de monteras ihop 

till en byggnad.  

På platser där Flexator monterar ihop moduler till en byggnad förekommer flera 

störningar som påverkar projektets tid, kostnad och kvalitet på resultatet. Målet med 

denna studie har varit att identifiera störningarna som uppstår på montageplats och 

deras påverkan på projekt samt att sammanställa förslag till lösningar och rutiner i 

störningshanteringen som kan leda till förbättringar. 

Undersökningen baseras på intervjuer med aktörer på montageplats och i företagets 

ledning. Då fallstudien riktas mot verksamhetens störningsproblematik i allmänhet 

och på två projekt i synnerhet har observationer utförts vid besök på två 

montageplatser i södra delen av Sverige under byggets gång.  

Det framkommer i studien att de flesta av de intervjuade aktörerna upplever 

avsaknad av eller fel på material som de mest frekvent återkommande typerna av 

störningar på montageplats. Konsekvenserna blir oftast att en stor mängd tid går åt 

till extraarbete som måste utföras av de anställda på montageplats själva, vilket leder 

till högre utgifter för företaget.  

Undersökningen visar även att flera aktörer på montageplats upplever brister i 

verksamhetens hantering av störningar. Att vissa störningar har rapporterats vid ett 

flertal tillfällen under en längre tid utan att förbättring märkts av är något som tydligt 

framkommer i studiens resultat. Det upplevs av aktörer på montageplats som 

intervjuats att det ofta inte ges någon respons på utfärdade rapporteringar. Detta leder 

till att motivationen för störningsrapportering minskar då det råder ovisshet om det 

ens görs något för att försöka åtgärda problemen som rapporteras eller inte. Det finns 

flera tidigare utfärdade studier om olika orsaker till bristfällig rapportering, men i 

Flexators fall handlar det oftast om att rapportering upplevs som onödig då den ofta 

inte utfaller i synliga förbättringar eller försök till det.  

Några rekommendationer som syftar på förbättring inom verksamheten ges i slutet av 

denna rapport. 
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Summery 

This study has been made in cooperation with Flexator, a company that produces and 

mounts modular buildings. What defines a modular building is that smaller modules 

with finished walls, floor and roof that have been factory-made, and are afterwards 

transported to the place where they are assembled to form a building. 

When the modules are being put together different disturbances occurs, which affects 

the time, cost, and results of the project. The goal for this study has been to identify 

the disturbances that occurs in the mounting process and how they affect the project, 

and also to compile suggestions on solutions and routines for managing disturbances 

that can lead to improvements.  

The study is based on interviews with employees who work on-site and also with the 

company management. Since the study is directed to general disturbance 

problematics and disturbances that occur in two project in particular, observations 

has been made while visiting these two projects, located in the south of Sweden, 

during the mounting process.   

The result of the study shows that most of the employees who were interviewed 

experience a lack of, or faults in material that is needed as the most frequently 

recurring form of disturbances on the site of the mounting process. The consequences 

that follows are often that a large amount of extra time that has to be put in by 

employees on site, resulting in higher costs for the company. 

It has also become clear that many of the employees on site experience shortcomings 

in the company's managing of disturbances. In the result of the study it is implied that 

some disturbances have been reported on more than one occasion, but without any 

sign of improvements. It has also been mentioned in several intwerviews that there 

often is a lack of response on reported disturbances. This leads to a decline in the 

motivation for reporting disturbances, since employees on site don't know if any 

measure is taken for improvements or not. There are several issued theories on 

different reasons for a lack of reports being made on disturbances, but in the case of 

Flexator the most common reason is that reporting disturbances is seen as 

unnecessary, since it often doesn't result in visible attempts for improvement. 

A few recommendations for ways to improve the organization is given in the end of 

this report. 
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Abstract 

Detta examensarbete har gjorts tillsammans med företaget Flexator.  

I processen där ett modulhus monteras förekommer störningar som leder till ökade 

kostnader för företaget. Målet med studien har varit att identifiera störningar som 

uppstår, konsekvenser av störningar samt att sammanställa förslag till lösningar och 

rutiner i störningshanteringen.  

I studiens resultat framkommer det att ett flertal störningar upplevs återkomma i 

många av Flexators projekt, och att de mest frekvent återkommande störningar 

handlar om avsaknad av eller fel på material. Undersökningen visar även att flera 

aktörer på montageplats upplever brister i verksamhetens hantering av störningar. 

Studiens resultat pekar på att vissa störningar rapporterats vid ett flertal tillfällen 

under en längre tid men att någon förbättring inte märkts av. Det upplevs hos aktörer 

på montageplats som intervjuats att det ofta inte ges någon respons på utfärdade 

rapporteringar, vilket leder till minskad motivation att rapportera. 

 

Nyckelord: Störningshantering, disturbance management, LEAN, LEAN 

construction, modulhus, modular homes, 5S, avvikelser, störningar, byggprocessen. 
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Förord 

Detta examensarbete gjordes som avslutning på högskoleingenjörsutbildningen i 

Växjö på Linnuniversitetet. Uppdraget har vi fått av VD Ola Adolfsson på Flexator. 

Genom handledning av projektchefen Leif Rydholm har två montageplatser valts ut 

för denna fallstudie. 

Studien som gjorts under dessa veckor har genomförts gemensamt av författarna. 

Vägen dit har inte varit lätt, men till slut fick vi till ett bra arbete. 

Stort tack till vår handledare Rainer Winkler för all vägledning som han givit under 

projektet gång i både ur och skur. Vi vill passa på att tacka alla de som har ställt upp 

på intervjuer så att ett bra resultat kunnat sammanställas. Även ett stort tack går till 

Leif Rydholm som ställt upp vid observationer på besökta montageplatser och hjälpt 

oss få kontakt med aktörer som intervjuats.  

Slutligen vill vi tacka Ola Adolfsson och alla på Flexator som gjort det möjligt för 

oss att utföra detta examensarbete.  

 

 

 

 

Anton Hiller          &         Joakim Hjalmarsson 

Växjö, 16 juni 2016 
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1. Introduktion 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2015) visar mätningar att byggnadsprisindex 

i Sverige gjort en kraftig stigning från år 1992 till 2015 (Statistiska 

Centralbyrån 2015). En oenighet råder aktörer emellan angående vad som 

orsakat prisökningen. Argumenten varierar från att skattetrycket på 

byggandet är för högt, till att beställarna har krav på alldeles för korta 

byggtider, att det råder för höga priser hos materialleverantörer, och så 

vidare (Josephson & Saukkoriipi 2005).  

Även om oklarhet råder kring orsakerna till de ökade byggkostnaderna kan 

det konstateras att det i produktionen av en byggnad utförs flera aktiviteter 

som i slutändan inte tillför något som helst värde till den färdiga produkten. 

Byggindustrin har länge kritiserats för att vara bland annat ineffektiv och 

outvecklad i jämförelse med andra industrier (Josephson & Saukkoriipi 

2005).  

I Sverige har flera utredningar utförts i försök att klarlägga de problem som 

finns inom landets byggsektor. Byggkommissionens utredning från 2002 är 

ett sådant exempel och i uppföljningen som gjordes 2009 av statskontoret 

syns det tydligt att problemen som råder inte är något som försvinner i första 

taget, då det konstaterades att problembilden i stort sett var oförändrad. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

En del av kostnaden i byggprojekt har sin grund i fel och avvikelser som 

uppstår i processen. I en studie utförd av Josephson & Hammarlund (1996) 

studerades sju olika byggprojekt, och i denna framgick att de fel som 

uppträdde på byggarbetsplats utgjorde ca 4,4% av den totala kostnaden av 

produktionen. Även tiden som gick åt för att åtgärda felen mättes och visade 

sig utgöra 7,1% av den totala arbetstiden i produktionen (Josephson & 

Hammarlund 1996). Det har i en annan studie av Josephson (1994) påvisats 

att just produktionen är en av de faser där flest fel ursprungligen uppstår.  

Möjligheten att reducera antalet fel som uppstår i byggprocessen har på 

senare år diskuterats (Ulander & Widerberg 2008). Det är ett flertal olika 

aktörer som medverkar i byggprocessen, och vid fel är det svårt att fastställa 

var i processen felet uppkommit, samt dess orsak. 

För att fel som uppstår ska kunna hanteras krävs det att de dokumenteras. I 

en studie från 2007 (Persson & Svedberg) påstås det att upprepning av fel 

beror på brister i dokumentationen av dem.  

Det finns också en rad olika definitioner av vad ett ”fel” faktiskt är. Persson 

och Svedberg (2007) rekommenderar exempelvis en definition för avvikelser 

hos ett byggföretag som:  
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En aktivitet eller ett resultat som inte motsvarar fastställda 

krav och kan orsakas av alla inblandade aktörer. 

Processen för tillverkning av modulhus skiljer sig från de konventionella 

byggmetoder där bygget sker på plats. Tillverkningen av modulhus sker till 

ca 90% i fabrik, varpå färdiga moduler transporteras till byggarbetsplatsen 

där de monteras ihop, berättade Flexators projektchef
1
. Den främsta fördelen 

med modulhusbyggande är att den största andelen av huset byggs i fabrik, 

vilket gör att kontrollen över byggnationen blir bättre för arbetarna samt att 

de kan ta del av fabrikens tillverkningsprocess. Idén med modulhus är att vid 

färdig produkt kunna ge en högre kvalitet till kund. Tanken är att byggtiden 

ska minimeras, vilket bidrar till att kostnaderna för modulhuset hålls nere 

(Mullens & Kelley 2004). 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med företaget Flexator. I 

processen där Flexator monterar modulhus på plats förekommer en hel del 

olika störningar. Idag finns ingen implementerad systematisk metod för att 

angripa de störningar som sker. Detta bidrar till att störningarna ofta inte 

hanteras på rätt sätt, vilket leder till att de återkommer. Enligt projektchefen
1
 

på Flexator, kan bättre hantering av störningar leda till kortare byggtider och 

mindre onödigt arbete för arbetarna, vilket i sin tur resulterar i lägre 

kostnader för företaget. 

Företaget har haft förbättringstankar på bordet i en längre tid men det råder 

fortfarande en osäkerhet om vilken omfattning störningar på montageplats 

har och vad som orsakar att störningar återkommer.  

Ett problem som lyfts fram under initiala kontakter med företaget är att 

bristfällig rapportering av störningar råder, och att detta kan vara en faktor 

till att störningar inte hanteras på rätt sätt och på så sätt återkommer. 

Orsaken till varför rapportering av fel i många fall uteblir har varit oklar, 

samt har ovisshet rått när det gäller omfattningen av utebliven 

felrapportering. 

1.2 Mål och Syfte 

Målet med detta arbete är att identifiera återkommande och mer kostsamma 

störningar som uppkommer på Flexators montageplats och hur de påverkar 

projektet, sammanställa förslag på förbättringar och föreslå rutiner kring 

störningshantering. 

Syftet med denna fallstudie är att Flexator behöver komma till rätta med att 

driva störningshantering på montageplats för att få en effektivare 

monteringsprocess, och på så sätt spara tid och pengar. Denna studie ska 

även kunna vara till hjälp för Flexator i fortsatt förbättringsarbete. 

                                                 
1
 Leif Rydholm, Projektchef, telefonintervju 2016-05-03 



3 

Hiller & Hjalmarsson 

1.3 Avgränsningar 

Detta examenarbete avhandlar störningar på montageplats, där ett fåtal av 

dem undersökts, med fokus på återkommande störningar. Studien avgränsas 

till två montageplatser. Störningar som uppkommer i fabrik och hur de 

hanteras kommer ej undersökas. 

Studien tar inte upp störningar i form av sjukdom, dåligt väder. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Byggkostnader 

De stigande byggkostnaderna är något som debatterats i Sverige. Index för 

byggnadspris i Sverige från 1992 till 2014 med avdrag för bidrag och 

konsumentprisindex, som kan ses i Figur 1, visar att produktionspriserna för 

byggnader i Sverige ökat den senaste tiden (Statistiska Centralbyrån 2015). 

Medhåll finns från flera grupper av aktörer om att det varit möjligt att sänka 

kostnaderna men då en oklarhet om orsaken till de stigande kostnaderna 

upplevts har det inte varit lätt att komma fram med en lösning på hur de 

kunnat sänkas (Josephson & Saukkoriipi 2005). Argument från Sveriges 

Byggindustrier har pekat på att det höga skattetrycket på byggandet är 

orsaken till kostnadsökningen. Från andra håll läggs skulden på ineffektiv 

produktion hos byggentreprenörer, krav på kortare byggtider från beställare, 

höga priser hos materialleverantörer med mera (Josephson & Saukkoriipi 

2005).  

 

Figur 1: Prisindex med avdrag för KPI och bidrag för att producera flerbostadshus och gruppbyggda 

småhus har stigit mellan 1995-2014 från ca 95-250 % (Statistiska Centralbyrån 2015). 

2.2 Produktivitet i Byggsektorn  

Flera utredningar har gjorts för att få fram förslag som möjliggör förbättring 

av läget i byggsektorn. Regeringen gav år 2002 Statskontoret en uppgift att 

granska sektorn för byggande i Sverige (Byggkommissionen 2002).  

Statskontoret fick i uppgift att ge förslag på hur konkurrens kan främjas 

samtidigt som bland annat konkurrensbegränsande beteende motverkas, 
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kartellbildning inom byggsektorn förebyggs och byggkostnader hållas nere 

medan kvaliteten inom sektorn höjs. En av utgångspunkterna låg även i 

byggfel. 

År 2009 gavs från regeringen ett uppdrag om att kartlägga och följa upp 

föregående granskning från 2002. Detta gjordes med nulägesrapporten Sega 

gubbar?, som behandlade områden som byggkostnader samt byggfel, tillsyn 

av fel och kontroll m.fl. (Statskontoret 2009). I den sammanfattande 

bedömningen från denna rapport konstaterades det att det inte fanns några 

bevis för att byggsektorn skulle ha genomgått någon varaktig förändring sen 

2002 och att i stort sett samma problem syntes då som tidigare (Statskontoret 

2009).  

2.3 Byggprocessen 

2.3.1 Aktörer i byggprocessen 

Byggherren, eller beställaren, är den person som låter ett bygge utföras i sin 

egen räkning. Rollen som byggherre kan utgöras av privata personer, men 

även av en organisation, företag eller offentlig verksamhet. (Söderberg 

2005) 

Projektörer är de som anställs av byggherren och hjälper denne med 

upprättandet av t ex förfrågningsunderlag och produktionshandlingar då 

byggherren själv inte har den kompetens som krävs för att göra det själv 

(Nordstrand 2008). 

Konsulter anställs av byggherren då dennes kompetens inte räcker för vissa 

uppdrag som behöver göras. Exempel på roller som kan behöva fyllas i av 

konsulter är; 

 Projektledare vars uppgift syftar till att leda hela projektet 

genom organisering, planering och samordning av de 

uppgifter som utförs av medverkande aktörer.  

 Arkitekt som ansvarar för byggnadens utformning och 

estetik. Arkitekten ska också se till att byggnaden uppfyller 

de funktionskrav som ställs, beroende på vad den ska 

användas till. Detaljer som vilka material som ska 

användas, färger, och vilken sorts fasad byggnaden ska ha 

ger arkitekten också förslag på. 

 Konstruktören utför beräkningar för att säkerställa att 

byggnadens bärande delar dimensioneras så att de klarar av 

att bära de laster som kommer verka på dem. Dessutom har 

konstruktören som uppgift att se till att byggnaden får ett 
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lämpligt skydd mot bland annat kyla, fukt och brand 

(Nordstrand 2008). 

Entreprenören är den som mot ersättning utför ett arbete. I byggprocessen 

medverkar ett antal olika entreprenörer som utför olika arbeten och hur 

upphandlingen sker beror på vilken entreprenadform som används 

(Söderberg, 2005). I exempelvis en totalentreprenad sker upphandling 

mellan byggherre och totalentreprenören som i sin tur handlar upp med 

underentreprenörer, medans en delad entreprenad innebär att byggherren 

själv handlar upp med de olika entreprenörerna som utför t ex byggandet, 

takläggning, el, VVS osv (Nordstrand 2008). 

2.3.2 Faser i byggprocessen 

Byggprocessen tar sin början i en idé. Idén kan i sin tur ha sin grund i t ex ett 

behov som finns i samhället eller ett företag som behöver en ny byggnad för 

att utöka sin verksamhet. Här är det beställaren som formulerar de krav och 

önskemål som byggnaden ska uppfylla (Nordstrand 2008). 

Det som följer näst kallas produktbestämning eller projektering. I denna fas 

arbetar byggherren tillsammans med aktörer och konsulter för att färdigställa 

bygghandlingar som ska användas under bygget. Bygghandlingarna består 

av ritningar på husets storlek, utformning och allt som behövs för att 

byggnaden ska byggas enligt de krav och önskemål byggherren ställt upp 

(Nordstrand 2008). 

När projekteringsfasen har nått sitt slut påbörjas produktframställningen, 

eller byggandet som det ofta kallas. Entreprenörer som upphandlats utför 

framställningen av byggnaden i enlighet med de ritningar och beskrivningar 

som finns. Produktframställningen avslutas i en slutbesiktning, varpå 

förvaltningen börjas, som är den tidsmässigt längsta fas i byggnadens liv 

(Nordstrand 2008). 

2.3.2.1 Hur skiljer sig processen för modulhus? 

Modulhus består av olika sektioner eller så kallade moduler som sätts ihop 

på montageplats. Processen i fabrik bygger på att kombinera modern teknik 

med yrkesskicklighet för att på ett så effektivt sätt som möjligt bygga 

samman de olika modulerna som senare ska sättas ihop till ett modulhus på 

plats (Cameron & Carlo 2007). 

Enligt Carlson byggs upp till 95 % av huset klart i fabrik innan 

transportering sker. Modulerna transporteras därefter till montageplats där 

de lyfts av och på med hjälp av en kran på fundamentet som står på plats 

(Carlson 1991 se Nahmens et al. 2011, s.551).  
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Skillnaden mot ett platsbygge är att material som ska används måste köpas 

in och sedan transporteras till platsen, medans tillverkningen av moduler 

flyttas runt till olika stationer i fabriken där maskiner och material redan 

finns tillgängligt, vilket resulterar i att byggtiden minskar. Byggelement som 

används på ett platsbygge är oftast prefabricerade och är av betydligt mindre 

storlek (Nasereddin et al. 2007). 

Fördelarna med byggande av modulhus jämfört med de traditionella 

byggande på plats är bland annat att mindre slöseri görs (Nahmens & Ikuma 

2012).  

Wortman påstår att modulhusbyggandet också medför att eventuella skador 

och störningar på den omgivande miljön minskar. Till skillnad från de mer 

traditionella husbyggandet är modulhusen konstruktionsmässigt mycket 

hållbara (Wortman 2007 se Nahmens & Ikuma 2012, s.155).  

2.3.2.2 Var i processen uppkommer felen? 

Ett intresse för vilken del av processen flest fel har sitt ursprung i har funnits 

hos flera som forskat inom ämnet (Josephson 1994). I flera studier som 

gjorts på olika byggprojekt sedan 1969 fram till 1990 påvisas det att 

projekteringen och produktionen är de faser där flest fel har sitt ursprung. 

Det har dock kommit fram olika resultat på vilken av dessa faser flest fel har 

sitt ursprung i. I studierna gjorda av exempelvis Herbert et al. (1969), 

Kullstedt & Wirdenius (1976), Bonshor & Harrison (1982) visas det att de 

flesta fel har sitt ursprung i produktionsfasen, medan t. ex. Burati & 

Farrington (1987) menar att projekteringen var fasen där flest fel hade 

orsakats (Josephson 1994).  

I en annan studie som gjorts av Josephson & Hammarlund (1996) där sju 

olika byggprojekt studerades visade det sig att projektering, 

produktionsledning, arbetsutförande och materialleverans var de områden 

där allra flest fel hade sitt ursprung. Själva arbetsutförandet 

(byggandet/produktionen) bidrog med 27% av alla fel som uppkom, och 

utgjorde 20% av den totala kostnaden som uppstod på grund av fel 

(Josephson & Hammarlund 1996). 

De kostnader som i produktionsfasen uppstår pga avvikelser, har i 

byggprojekt beräknats uppkomma till 4,5% av totalkostnaden i 

produktionen. Även detta påvisas i Josephson & Hammarlunds studie 

(1996). 

2.4 Fel i form av avvikelser som stör 

I en studie utförd av Josephson (1994) påvisas det att det främst var 

mänskliga felageranden som låg bakom de fel som uppkom, något som de 

flesta forskare verkar hålla med om. Matousek (1985) har påstått att 75% av 
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uppkomna fel beror på mänskliga faktorer och resten var så kallad 

accepterad risk. Han konstaterade också att bristande engagemang hos 

individen låg till grund för majoriteten av alla mänskliga felageranden 

(Matousek 1985 se Josephson, 1994 s.16). 

Diskussioner har de senare åren förts om det är möjligt att reducera antalet 

fel som uppstår i byggprocessen (Ulander & Widerberg 2008). Det är ett 

flertal olika aktörer som medverkar i byggprocessen och vid upptäckten av 

fel är det svårt att fastställa var i processen felet uppkommit, samt dess orsak.  

2.4.1 Definition: fel, avvikelse, störning och problem 

Definition av vad ett fel eller en avvikelse faktiskt är, finns det ett flertal av. 

I många studier skapas en definition som passar inom studien eller området 

den behandlar (Lindholm & Johnsson 2012). 

Persson och Svedberg (2007, s.45) rekommenderar en definition för 

avvikelser hos ett byggföretag som;  

En aktivitet eller ett resultat som inte motsvarar fastställda 

krav och kan orsakas av alla inblandade aktörer. 

I en rapport, Kvalitetsförbättringar i bygg – och anläggningsprojekt 

(Hammarlund & Sverlinger 1998), definieras en störning på följande vis: 

En mer eller mindre oväntad händelse som en person 

bedömer vara betydelsefull och som kräver att denna 

vidtar speciella åtgärder för att klara ut situationen. 

Värderingen av störningen kan inriktas på olika aspekter 

av dess ursprung, den aktuella situationen och de verkliga 

eller förväntade konsekvenserna. Störningen kan antingen 

vara positiv eller negativ.  

Nyberg (2006) påpekar att själva ordet avvikelse har en negativ effekt på 

grund av att det indikerar något som avviker från det normala. Det krävs då 

en definition av vad som faktiskt är normalt i verksamheten för att en 

avvikelse från det ska uppmärksammas (Nyberg 2006). 

Josephson (1994, s.34) skriver att Svensk Standard SS 02 01 04 från 1987 

har en specifik definition för avvikelse och en annan för fel. De menar att en 

avvikelse är en ”icke-överensstämmelse med specificerade krav”. Det 

förklaras också att  

Definitionen omfattar avvikelse hos eller avsaknad av en 

eller flera produktegenskaper eller element i ett 

kvalitetssystem i förhållande till specificerade krav.  
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Fel däremot, definieras som en ”icke-överensstämmelse med krav som gäller 

med tanke på avsedd användning”. Här tydliggörs det även att  

Definitionen omfattar avvikelse hos eller avsaknad av en 

eller flera egenskaper som krävs med tanke på avsedd 

användning 

(Svensk Standard 1987 se Josephson 1994, s.34). 

 I standarden påpekas det att en avvikelse och ett fel skiljs på, då 

”specificerade krav kan skilja sig från krav som gäller med tanke på avsedd 

användning”.  

Termen fel har en större omfattning än avvikelse, eftersom det ej går att 

specificera alla olika krav en kund kan ha på en produkt, påstår Josephson 

(1994). 

Sörqvist (2001) skriver att problem som förekommer i en verksamhet kan 

uppdelas i två kategorier, tillfälliga och kroniska. Till tillfälliga problem 

räknas sådant som då det upptäcks hanteras direkt och oftast av personen 

som upptäckte det. Hantering av de tillfälliga problemen kallas ibland för 

”brandkårsutryckningar”.  

Kroniska problem utgörs av fel som ofta ligger dolda och är mer eller mindre 

accepterade. Dåliga angreppssätt, ineffektivitet och bristfällig 

kommunikation är några exempel på kroniska problem i som kan förekomma 

i en verksamhet. Då de kroniska felen inte rapporteras som avvikelser som 

behöver hanteras består de och fortsätter återkomma tills det sker en ändring 

i hur verksamheten drivs (Sörqvist 2001). Det krävs ofta systematiska 

arbetssätt och djupare analyser av data för att upptäcka de dolda kroniska 

felen (Persson & Svedberg 2007). 

2.5 Avvikelsehantering  

Två termer som ofta uppkommer inom ämnet störningshantering är 

proactive disturbance management samt reactive disturbance management 

(Lindholm & Johnsson 2012). Skillnaden mellan dem ligger i att proactive 

disturbance management grundas på förebyggandet av framtida störningar 

som kan uppstå, medan reactive disturbance management handlar om att 

hantera störningarna direkt när de upptäcks (Lindholm & Johnsson 2012).  

Josephson (1994) beskriver i sin studie att hela 20% av felen som uppstod i 

byggprojekt endast hanteras delvis eller inte alls. Orsaken till varför felen 

inte hanterades undersöktes också och det påvisades att det främst fanns fyra 

skäl till det. Att felet inte hade någon betydande inverkan på det slutliga 

resultatet framkom som den vanligaste orsaken, följt av att åtgärd till felen 

antingen krävt för mycket tid, pengar, eller för stor risk för att vara värt 

mödan. 
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2.5.1 Attityd till avvikelsehantering 

Wiklund (2004) menar också att läget runt avvikelsehantering är känslig hos 

många företag, då anställda ser felrapportering som att pricka sig själva eller 

kollegor som ansvariga för felet. Han påstår att ledningen har ett stort ansvar 

för att anställda ska motiveras till att rapportera (Wiklund 2004). 

Om istället förekommandet av fel kan accepteras och företagets anställda 

kan engageras i förbättring kan verksamheten börja gå mot en högre 

lönsamhet (Sörqvist 2004). Det som krävs menar Sörqvist, är att 

verksamhetens ledare genom att vara goda föredömen kan ge anställda ett 

intresse att vara en del i att verksamhetens utveckling går mot det bättre. 

I många verksamheter gör synen på fel och hanteringen av dem att 

utveckling hålls tillbaka. Att förstå att fel inträffar är en viktig del i att kunna 

ändra verksamheten till det bättre (Persson & Svedberg 2007). Ofta förklaras 

fel som något som beror på en enskild individ, varpå en jakt efter en 

syndabock blir huvuddelen i hanteringen av problemet. Denna inställning 

resulterar ofta i att arbetare istället undviker att uppmärksamma fel och 

avvikelser, i rädsla för bestraffning (Persson & Svedberg 2007). 

2.5.2 Avvikelserapportering 

För att störningar som uppstår ska hanteras på rätt sätt, behöver de 

rapporteras (Persson & Svedberg 2007). Organisationer som är 

kvalitetscertifierade av ISO 9000 har krav på sig att avvikelser ska 

rapporteras. Åtgärder för att rätta avvikelsen samt vad åtgärderna ger för 

resultat ska enligt kraven även de dokumenteras (Persson & Svedberg 2007).   

Wiklund (2004) menar på att databaser är till stor nytta att användas vid 

avvikelserapportering, då ett sådant system ger snabb och enkel tillgång till 

information när det behövs. 

För att ett avvikelseformulär ska fungera på ett bra sätt, finns det enligt 

Persson (2002) ett antal punkter som bör dokumenteras i en 

avvikelserapport; 

 Vad det är för avvikelse 

 Vem som dokumenterat avvikelsen 

 Orsaken till avvikelsen om denna kan fastställas eller är känd 

 Om möjligt, avhjälpande åtgärd eller korrigering av avvikelse 

 Korrigerande åtgärd för att upprepning av avvikelse ska förhindras 
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 Vem som ser till att korrigerande åtgärd blir gjord 

 När åtgärder förväntas vara genomförda 

2.5.3 Vilja att rapportera fel och vikten av återföring 

För att rapportering av avvikelser ska ske behöver anställda ha motivation 

till det. Lindfors (2005) kom i sin studie fram till att det inom företaget 

Pharmadule Emtunga fanns flera orsaker till att rapportering av avvikelser 

inte skedde. Om rapportering inte sker vid första upptäckten av avvikelsen, 

orsakas ofta problem längre fram i processen. Detta leder till att den 

ursprungliga anledningen till felets uppkomst blir svårare att fastställa, och 

resurserna för att korrigera felets läggs på fel ställe (Lindfors 2005). 

En vanlig tanke hos de anställda var att resultatet varit detsamma om 

rapportering av felet gjorts eller inte. Istället för att lägga onödig tid på att 

rapportera en avvikelse strävade istället anställda efter att lösa de problem 

som uppstår direkt, för att snabbt kunna gå vidare i processen (Lindfors,  

2005). Att en korrigerande åtgärd inte utförs gör enligt Lindfors (2005) att 

förtroendet för avvikelsehanteringssystemet minskar och på så sätt minskar 

även sannolikheten för att avvikelser rapporteras ytterligare. I en annan 

studie gjord av Elg et al. (2007) på Cloetta center, visade det sig också på att 

brist på förtroende för rapportering minskade. I Studien på Cloetta center 

infördes ett system för förbättringar innehållande rapportering av de 

anställda med feedback från ledningen. Studien visade på att en responstid 

på mellan 24-48 timmar medförde ett större engagemang för rapportering än 

vad det gjorde när tiden blev längre. Frustration uppgavs av de anställda när 

responstiden blev längre än en vecka och de anställda upplevde då att 

ingenting hände. 

Ett annat problem som uppgavs i intervjuer var att utformningen av befintlig 

avvikelserapport var bristfällig, vilket resulterade i att de inte fylldes i 

korrekt eller ens gjordes (Lindfors 2005). 

2.6 Lean 

Lean production är ett system som togs fram av företaget Toyota i Japan för 

att effektivisera och förbättra kvaliteten i produktionsskedet (Petersson et al. 

2009). Systemet innefattar ett förhållningssätt eller en strategi som 

implementeras på företaget för hur det ska skötas. Feltolkningar om Lean 

(som är en förkortning av Lean production) har medfört att somliga 

människor tror att Lean bara används inom tillverkande branscher. I USA 

innebär begreppet production alla funktioner i verksamheten, dvs allt från 

produktutveckling till fakturering (Petersson et al. 2009). Fokuset i lean är 

att minimera slöseriet inom alla steg i tillverkningsprocessen och skapa en 
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produkt som är konkurrenskraftig till ett marknadsmässigt bra pris (Liker 

2009).  

Företagets inställning och förståelse till Lean är extremt viktig för att gynnas 

av de positiva effekter som systemet kan ge. Detta förhållningsätt är inget 

som gör att stora förändringar sker på kort sikt, utan det handlar mer om hårt 

arbete för att främja framgång på lång sikt. Självklart finns det undantag 

som visar positiva effekter på kort sikt men det är ytterst sällsynt och sker 

oftast på begränsande områden. För att lyckas handlar det i huvudsak om 

förbättringar som sker varje dag och inte vid vissa tillfällen (Petersson et al. 

2009). 

Toyota har tagit fram modellen 4p, se Figur 2, som visar deras 14 principer i 

implementeringen av Lean (Liker 2009). 

 

 

Figur 2: 4p - modell för ”The Toyota Way” 

1. Filosofi - Långsiktigt tänkande 

 Baseraras på beslut från ledning med långsiktigt tänkande, även om det 

bidrar till dyra kostnader för de kortsiktiga ekonomiska målen. 

 

2. Processer - Eliminera slöseri 

 Skapa flöde i alla processer föra att hitta dolda fel och problem. 
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 Utgå från styrning av efterfrågan för att förhindra överproduktion. 

 Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka).  

 Stoppa flödet vid uppkomst av störningar för att hålla kvaliten (jidoka). 

 Genom att standardisera arbetssätten ges möjlighet att kontinuerligt 

förbättra processen.  

 Användning av visuell styrning bidrar till att upptäcka problem o brister 

från att förbli dolda. 

 Använd endast pålitlig o välfungerad teknik som är testad.  

 

3. Anställda och partners - Respekt, utmana dem och låt dem växa 

 Vägled och utveckla nuvarande ledare för verksamheten som lever efter 

filosofin. 

 Visa de anställda respekt samt ge dem utmaningar och utrymme för 

utveckling. 

 Respektera och hjälp leverantörer och partners men var inte rädd för att 

utmana dem. 

 

4. Problemlösning - Ständiga förbättringar, ständigt lärande 

 Ett företag eller en organisation som alltid har användning av lärandet 

från Kaizen. 

 Förståelse ges genom att låta anställda se för dem själva hur situationen 

ser ut och fungerar. 

 Låt beslutsfattningen ske långsamt, fokus på noggrannhet i övervägning 

från olika alternativ, verkställ och agera snabbt.  

2.6.1 Lean construction 

Det har gjorts försök att implementera Lean produktion eller Lean thinking, 

som namnet går under, på många andra olika företag inom industrin samt 

inom byggsektorn där det går under namnet Lean construction (Nahmens et 

al. 2011).  
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Byggprojekt där bygget sker på plats skiljer sig åt mot arbete inom fabrik 

enligt Koskela då tre andra faktorer måste tas hänsyn till så som arbetet på 

plats, unika byggprojekt och de temporära organisationerna som tar del av 

bygget (Koskela, 2002 se Salem et al. 2006, s.168). 

Transportering är också en annan faktor som skiljer sig åt mellan fabrik och 

byggnation på plats. Husmoduler som tillverkas i fabrik kan smidigt köras 

till montageplats till skillnad från en byggnad som byggs på plats. Vid 

fabrikstillverkning behövs inte heller hänsyn till väder göras då det vid ett 

platsbygge kan skapa mycket problem och kan bidra till fördröjning av 

byggtiden (Salem et al. 2006).       

Inom bilindustrin följs samma produktionsprocess för sin serie av bilar, där 

tillverkning av en serie bilar ser likadana ut för alla sina exemplar. Här har 

inte kunden lika stort inflyttande som ska köpa produkten som den har vid 

en byggnation som sker på plats, där kunden är med från start av ett projekt 

och kan påverka. Kunden kan då styra mer på hur hen vill att byggnaden ska 

se ut (Salem et al. 2006).  

Dessa områden tillsammans gör det svårt och mer komplicerat att 

kontrollera, vilket skiljer sig åt från Lean produktion där kontrollen över 

tillverkningen är bättre. Detta kan var ett skäl till varför byggindustrin inte 

har kunnat utnyttjat detta system (Salem et al. 2006).  

2.6.2 5S 

Namnet 5S kommer ursprungligen från Japan och är ett Lean-verktyg som 

bygger på att förbättra samarbete i team (Liker 2009). 5S-Metoden är oftast 

det första steget som tas för att försöka genomföra en implementering av 

Lean på företaget (Petersson et al. 2009).  

De fem S:en består av  

 Sortera: Skilj på de verktyg och material som är nödvändigt och på 

de som inte är. Det som ska användas läggs nära tillhands där de 

behövs medans de som inte är användbart istället läggs undan. 

 Strukturera: Organisera och namnge verktyg samt material för sin 

enskilda plats. Vid exempelvis omplacering av material så skall det 

vara enkelt för vem som helst att kunna hitta det hen behöver. 

Strukturering ska också ge möjlighet att snabbt kunna se om 

verktyget eller materialet fattas. 

 Städa: Se till att det är rent och snyggt på arbetsplatsen. Detta 

handlar inte om renheten i sig utan det bygger mer på att få saker och 

ting i ordning för att lättare kunna upptäcka fel, eller brister på 

utrustningen som använts. 
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 Standardisera: Standardisera tas vid när de tre första S:en är 

genomförda och en överenskommelse inom företaget är gjord på hur 

de ska gå tillväga för att kunna jobba vidare med förbättringar inom 

verksamheten. Detta kan exempelvis vara hur markering av verktyg 

ska göras, hur verktyg beställs eller hur städningen ska se ut på 

arbetsplatsen.    

 Skapa en vana/självdisciplin: Detta handlar om att förändra 

inställningen hos de anställda från ledningens håll och att 

upprätthålla disciplinen.  

(Petersson et al. 2009). 

De fem S:en bidrar, om de används rätt, bland annat till reducering av slöseri 

samt minimering av misstag från den mänskliga faktorn och personskador.  

Liker (2009) menar på att det är det sista S:et skapa en vana/självdisciplin 

hos många företag som skapar problem när de använder sig av verktyget. 

Hela Metoden bygger på att implementera skapa en vana/självdisciplin på de 

förgående S:en för att skapa bra effekter av Lean-verktyget (Liker 2009). 

För att kunna uppnå bra resultat av 5S krävs det att ledningen är engagerad 

och motiverad samt att denna kan sätta sig in i systemet och presentera det 

på ett förståeligt sätt för de anställda. En strukturerad organisation där 

ledningen bryr sig om att vilja förbättra processen på arbetsplatsen bidrar 

oftast till att engagemanget hos fabriksarbetare höjs, vilket resulterar i att de 

är villiga att delta i förbättringsarbetet (Petersson et al. 2009). Tanken med 

5S är inte att det ska bli något städprojekt eller att ledningen ska ge ansvaret 

till en person som ska utbilda de anställda för att uppnå bra resultat. Det 

ligger i att ledningen hela tiden följer upp och är delaktiga i vad 

medarbetarna ser som potentiella förbättringar som kan göras i 

processarbetet (Petersson et al. 2009). 
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3. Objektsbeskrivning 

Flexator är ett ledande företag i Sverige inom modulhusbranschen och driver 

runt 25-45 olika projekt årligen beroende på deras storlek. 

Entreprenadsumma ligger i snitt runt 10 miljoner kronor per projekt. De har 

en omsättning på ca 450 miljoner och har idag 190 anställda i företaget. 

Deras tre fabriksanläggningar är placerade runt om i södra delen Sverige: 

Anneberg, Eslöv och Gråbo. 

I denna studie behandlas störningar på montageplats i verksamheten i 

allmänhet, samt störningar i två olika projekt i synnerhet, vilka hädanefter 

benämns som Objekt 1 och Objekt 2.  

Objekt 1 är ett projekt i Karlshamn där en psykiatrimottagning byggs. Total 

kvadratmeteryta på byggnaden är på 1554 m
2
. Entreprenadsumman uppgår 

till ca 25-30 miljoner kronor. Arbetet för bygget startade 2016-03-14 och 

byggnaden ska vara färdig för slutbesiktning 2016-06-20. Byggnaden består 

av 32 moduler i två våningar plus ett ventilationsrum på taket och byggs 

med träskive-fasad. 

Objekt 2 är ett projekt i Klippans kommun nära Helsingborg där en förskola 

byggs ut. Total kvadratmeteryta på utbyggnaden i Klippan är på 506 m
2
. 

Summan för entreprenaden ligger på ca 5-10 miljoner kronor. Byggnationen 

påbörjades 2016-04-11 och avslutas med en slutbesiktning som sker 2016-

06-14. Utbyggnaden består av 12 moduler i ett plan.  
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4. Metod 

För att få en förståelse om Flexators situation när det gäller störningar, har 

en fallstudie utförts inom företaget som omfattat besök på montageplats, ett 

flertal intervjuer och diskussioner med aktörer som medverkar i Flexators 

monteringsprocess.  

Undersökningen består främst av kvalitativ insamling av data genom 

intervjuer. Då en djupare insikt i vad företaget har för problem angående 

störningar i monteringsprocessen önskades, sågs detta som den mest 

effektiva och passande metoden. Metoden som använts riktar in sig på hur 

läget uppfattas inom verksamheten, vilket innebär att framtida utredningar 

som företaget kan tänkas genomföra kan ha denna studie till hjälp.  

4.1 Kvalitativ metod  

För att få en god insikt av företagets situation när det kommer till störningar 

på montageplats användes en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

Intervjuer med olika representanter från företaget var viktigt för att få 

synpunkter från dem som är mest insatta i ämnet. Dessa personer antas även 

vara de som blir mest påverkade av de störningar som uppstår och eventuella 

metoder som används idag eller kommer att utvecklas inom företaget när det 

gäller störningshantering. 

4.1.1 Intervju 

Andersson & Enbom (2015) menar att en semistrukturerad intervju är 

fördelaktigt för att få fram kvantifierbara svar från olika intervjuade personer 

som kan jämföras och ställas mot varandra. Den intervjuade får också fritt 

berätta om sina erfarenheter och tankar kring ämnet då den som håller 

intervjun inte alltid är så insatt i det som diskuteras. Semistrukturerad 

intervju är den vanligast använda i jämförelse med den helt öppna intervjun 

och den helt strukturerade (Andersson & Enbom 2015). 

För att få den intervjuade personen att berätta hellre än bara svara, valdes en 

relativt öppen intervju som gav rum för de tankar som den intervjuade själv 

hade att utmynna i berättelser. För att lättare kunna jämföra och 

sammanställa olika intervjuer behövde dock vissa frågor leda till 

kvantifierbara svar som kunde ställas mot varandra. I slutändan användes en 

semistrukturerad intervjuform där både öppna frågor som leder till 

berättande ställdes, samt slutna frågor som gav jämförbara svar. Den helt 

öppna eller helt strukturerade intervjuformen har inte använts i denna studie.  

Att analysera intervjuer direkt från inspelning är något som vissa forskare 

gör. Eftersom det då kan vara svårt att kontrollera att inget viktigt utelämnas 

och för att kategorisera data som erhållits rekommenderas dock 
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transkribering till textformat innan analys som den mest lämpade metoden 

(Williamson 2002). Utifrån detta valdes det att intervjuerna skulle 

transkriberas till textformat innan de analyserades.  

4.2 Kvantitativ metod 

För att kunna jämföra svaren från de olika intervjuerna behövdes frågor vars 

svar kunde ställas mot varandra på ett bra sätt. Detta gjordes genom att 

använda frågor där svaren baserades på en skala. Svaren kunde sedan 

sammanställas och jämföras och även medelvärden kunde beräknas på hur 

de intervjuade upplever att olika saker fungerar på arbetsplatsen.  

4.3 Data 

Uppsatsen är baserad på primärdata som samlats genom intervjuer. Någon 

data som tidigare sammanställts av företaget har inte använts, då det inte 

framkommit att någon sådan funnits inom ämnet. Sekundärdata består av 

information som samlats från litteratur som böcker, vetenskapliga artiklar, 

rapporter och arbeten som berör det som studien baseras på.  

4.4 Urval, validitet och reliabilitet 

Undersökningsgruppen som valdes till intervjuerna baserades på personer 

med kunskap och erfarenhet inom Flexators monteringsprocess samt inom 

de störningar som kan uppstå på plats. Erfarenhet kring hur rapportering av 

störningar går till och vilken respons som ges på rapportering fanns också 

hos undersökningsgruppen. Till gruppen valdes personer som agerar inom 

bygg, installation, el och inom företagets ledning. Att intervjuobjekten 

valdes inom olika områden bidrog till att en bred syn på störningar i 

processen gavs och få delar i montageprocessen lämnades orörda. 

Med hjälp av projektledare på Flexator har ett antal personer valts ut vars 

synpunkter ansågs kunna vara intressanta och således gjordes urvalet 

strategiskt för att få information från de personer som är kompetenta och 

insatta i ämnet. Då rapporten baseras på en fallstudie hade något annat urval 

inte passat för att få verklighetstrogna svar angående störningar på Flexators 

montageplats. 

Validiteten grundas i att rätt frågor ställts till rätt personer. Att i intervjuer ha 

frågor som formats för att inte leda den intervjuade att ge ett visst svar, utan 

istället själv få tänka efter och svara enligt egen uppfattning ger resultatet en 

högre validitet.  

Reliabiliteten ligger i att de personer som intervjuas ger ärliga svar angående 

störningar på Flexators montageplats. Genom att i öppna samtal ha 
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möjlighet att kontrollera att frågor uppfattas rätt av den intervjuade ökar 

således reliabiliteten för undersökningen.  

Tabell 1: Urvalsgruppen för intervjuer. 

Namn Yrkesområde Datum 

Göte Holmberg Snickare 2016-04-27 

Jan Svensson Elektriker 2016-04-27 

Niklas Bengtsson VS-montör 2016-04-28 

Niklas Salminen Arbetsledare snickare 2016-05-02 

Leif Rydholm Projektchef 2016-05-03 

Tommy Svensson Elektriker 2016-05-03 

Joakim Engelbrekt VS-projektör 2016-05-04 

Sören Karlsson Mattläggare 2016-05-10 

       Ola Adolfsson 
VD 2016-05-13 
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5. Genomförande 

5.1 Besök på montageplats 

Det första besöket skedde på objekt 1, en byggarbetsplats i Karlshamn där 

Flexator monterade moduler till en psykhälsomottagning som består av två 

våningar plus ett ventilationsrum på taket. Av en rundtur på montageplatsen 

med projektchefen gavs bättre förståelse för hur monteringsprocessen 

fungerar. Det gavs en möjlighet att i ett informellt möte med projektledare 

och några aktörer på plats diskutera processen och störningar som 

uppkommer. I möten med olika underentreprenörer som installatör, 

elektriker, snickare och mattläggare gavs en inblick på återkommande 

störningar i olika delar av monteringsprocessen.  

Därefter besöktes Objekt 2, ett projekt i Klippans kommun nära Helsingborg 

där en förskola som Flexator byggt tidigare skulle sättas ihop med ett nya 

moduler för att utvidga storleken på förskolan. Även vid detta besök gavs 

djupare förståelse av projektet vid en rundtur med projektchef. Några av de 

som jobbade på montageplats i Karlshamn fanns även här, vilket gjorde att 

svar angående störningar på respektive montageplats kunde jämföras för att 

få en blick av vissa skillnader i objektens störningsproblematik. 

5.2 Intervjuer 

Som underlag och vägledning i intervjuerna skapades två intervjuformulär, 

se Bilaga 1 och 2. Formuläret var uppdelat i delar med olika teman för att 

lättare kunna dela in frågorna och svaren i ämnesgrupper. De frågor som 

ställdes anknöt till den intervjuades egna erfarenheter kring;  

1. Störningar 

2. Rapportering av störningar 

3. Tankar kring förbättring 

Varje del innehöll frågor som ansågs viktiga att få svar på för att kunna 

sammanställa och jämföra synpunkter som lyftes fram under intervjuerna. 

En inledande del fick påbörja intervjuerna och i den frågades det om den 

intervjuades titel, tid inom yrket och företaget samt de projekt personen varit 

inblandad i. Längden av intervjuerna varierade mellan ca 20 till 35 minuter. 

För att kunna transkribera utan att förlora viktig data spelades intervjuerna 

in. Detta gav också möjlighet att citera den intervjuade och få en bättre bild i 

dennes tankesätt. Transkriberingen gjorde det också lättare att efter intervjun 

få en återblick på det som sades, då viss information lätt glöms.  
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Ordningsföljden för intervjuer valdes med avseende på områden där viss 

kunskap om störningar fåtts genom besöken på arbetsplatserna, samt med 

avseende på när varje person i urvalsgruppen hade tid att medverka. Det 

väntades också att de personer det förts diskussion med vid besöken hade 

bättre insikt i studien som utfördes och lättare kunde ge utförliga svar på de 

frågor som ställdes i intervjun.  

5.3 Sammanställning av intervjudata 

För att få en så korrekt och verklighetstrogen sammanställning som möjligt 

lyssnades de inspelade intervjuerna igenom varpå en detaljerad 

transkribering från tal till text gjordes. I genomgång av den transkriberade 

texten markerades de delar som ansågs intressanta för studien. Svaren från 

de olika intervjuerna kunde sedan jämföras och sammanställas till resultat.  
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6. Resultat 

Intervjuresultatet är uppdelat i tre olika teman där störningar, rapportering 

och förbättringar är det som har diskuterats med olika aktörer. De aktörer 

som har varit inblandade i intervjuer är snickare, elektriker, installatörer 

samt en del av företagets ledning.   

6.1 Generell störningsproblematik på montageplats 

Den ungefärliga kostnaden för slöseri inom Flexators verksamhet i samband 

med störningar och fel, uppkommer årligen till ca en och en halv miljon 

kronor enligt VD:n
2
. 

Någon typ av störningar uppstår i varje projekt men hur frekventa och 

allvarliga de är varierar. Från data som samlats in genom besök på 

montageplats och i intervjuer kan det konstateras att de mest frekventa och 

irriterande störningarna har sin grund i material och mer specifikt i just 

frånvaron av rätt material. I alla intervjuer förutom den med 

byggarbetsledaren var detta en av de första som uppgavs vid frågan om vilka 

störningar som upplevs på montageplats. Denna typ av störning uppgavs 

även skapa stor irritation.  

Det material som finns på montageplats vid start av ett projekt skickas med 

från fabrik och när något fattas betyder det oftast att det inte blivit 

medskickat från fabriken eller att personen i fråga faktiskt inte kan hitta det 

hen letar efter. Detta leder ofta till att inköp av nytt material görs fast 

materialet egentligen finns medskickat. Då en arbetare på plats enligt VD:n
2
 

kostar minst 500 kr/tim leder sådant extraarbete till stora och onödiga 

kostnader. Anledningen till varför material inte skickas med är oklar. En 

teori var att det på fabriken fattas kunskap om vad för material som behöver 

skickas med. I projekt där det är något i kundens krav på byggnaden som 

kräver att modulerna som används avviker från den standard som finns blir 

det ofta fel.  

Felplacering av levererat material är något som också är vanligt 

förekommande. Enligt mattläggaren
3
 orsakar detta stora problem framförallt 

då byggnaden är i flera plan och en leverans med mattor läggs på fel ställe 

och fel våning. För att få mattorna till rätt plats går en stor del av tiden åt för 

mattläggaren och för andra på plats som blir tvungna att hjälpa till då 

mattorna är tunga och svåra att flytta på egen hand. Det förklarades i 

intervjun att detta problem främst börjat förekomma på senare tid och att 

anledningen till problemet var oklart. Detta kan ha sin grund i att de som 

levererar mattorna helt enkelt inte har vetskap om var de ska användas och 

bör placeras.  

                                                 
2
 Ola Adolfsson, VD:n, telefonintervju 2016-05-13 

3
 Sören Karlsson, mattläggare, telefonintervju 2016-05-10 
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I intervjuerna har det framkommit att de två objekt som studerats är två 

projekt som enligt flera av aktörerna haft ovanligt få störningar, och 

generellt har upplevts flyta på väldigt bra. 

6.1.1 Objekt 1, Karlshamn 

Vid besöket i Karlshamn uppmärksammades fel på fasadskivorna som en av 

de mest tidskrävande och kostsamma störningarna. Fasadskivorna låg inte i 

linje med varandra mellan de olika våningarna. Orsaken till detta var enligt 

intervjuad snickare att monteringen av skivorna börjat från olika håll på 

bottenvåning respektive ovanvåning. "Då kan linjerna aldrig hamna rätt" 

menade intervjuad snickare
4
. Detta upplevs vara ett återkommande problem 

vid projekt där denna sorts träfasad monteras och bidrar till en stor mängd 

extraarbete i form av att skivorna blir tvungna att tas ned och sågas om.  

6.1.2 Objekt 2, Klippans kommun 

Både vid besök på plats och i intervju uppmärksammades ett annat problem 

av mattläggaren
5
 som vanligt förekommande i detta och i stort sett alla 

projekt han är involverad i. Det som utgjorde störningen var att skarvarna 

mellan modulerna som monteras inte är helt parallella med varandra. Som i 

exempelvis köket kan inte mattan läggas helt platt mot väggen som tänkt, 

utan mattläggaren får göra ett "hopp" mellan modulerna i skarven. Detta gör 

att resultatet inte blir snyggt, vilket enligt mattläggaren
5
 skapade irritation. 

Orsaken till varför modulskarvarna inte är parallella är oklar men enligt 

mattläggaren
5
 beror det troligtvis på felproduktion i fabrik. 

6.1.3 Återkommande kontra tillfälliga störningar 

Hanteringen av återkommande gentemot tillfälliga störningar är något som 

idag inte skiljs åt, då rapporteringen sker på samma sätt oberoende av om det 

är en återkommande störning eller en som upptäcks för första gången. I 

intervjuer med både projektchef
6
 och VS-projektör

7
 lyftes det fram att 

återkommande störningar i hanteringen egentligen bör prioriteras. Detta 

eftersom de återkommande störningarna oftast skapar större irritation och 

förluster samtidigt som de oftast beror på ett fel i produktionskedjan. 

Tillfälliga störningar kan ofta ha orsakats av otur, personliga misstag eller 

annat som inte kan förutses eller hanteras. 

                                                 
4
 Göte Holmberg, snickare, telefonintervju 2016-04-27 

5
 Sören Karlsson, mattläggare, telefonintervju 2016-05-10 

6
 Leif Rydholm, Projektchef, telefonintervju 2016-05-03 

7
 Joakim Engelbrekt, VS-projektör, telefonintervju 2016-05-04 
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I en annan intervju med VD:n
8
 handlade prioriteringen snarare om hur stor 

inverkan en störning har på Flexators konkurrenskraft. Om störningen 

exempelvis är lätt att åtgärda bör inblandad person ta tag i det direkt men om 

den i stället har en låg inverkan på företagets konkurrenskraft är det inte lika 

viktigt att det sker direkt, utan kan tas omhand vid ett senare tillfälle. I vissa 

fall kan det vara så att störningen har en stor negativ inverkan på Flextors 

verksamhet men att en åtgärd är svår och/eller dyr att genomföra.  

Enligt VD:n
8
 måste prioriteringar göras på de störningar som har större 

negativ effekt och kostar mest pengar. Det tillades att säkerheten givetvis är 

den viktigaste faktorn, om det handlar om folks liv och hälsa.    

6.2 Störningar för olika yrkesgrupper 

6.2.1 Snickare 

Enligt intervjuad snickare
9
 grundar sig en stor del av störningarna som 

uppkommer på montageplats i material som fattas, och detta påstods vara 

den värsta störningen från hans sida. Konsekvensen blir att arbetare på plats 

tvingas vänta på att rätt material ska levereras. Detta leder i sin tur till att 

vissa arbeten inte kan utföras när det är tänkt och tid som arbete kan utföras 

på slösas bort, då det inte heller brukar vara klart om något annat arbete kan 

påbörjas istället. 

I en annan intervju med en byggarbetsledare
10

 sades det att material som 

fattas är en vanlig företeelse men att det enligt honom är relativt accepterat 

att material fattas och att det kanske inte bör räknas som en störning. Han 

menade att det kan vara svårt att få med allting som kommer behövas på 

plats från fabrik. Det tillades dock att avsaknad av material bidrar till avbrott 

i produktionen, som i sig är en störning. Han upplevde att den vanligaste 

störningen, bortsett från material som fattas, är att lastbilar och kranar kan ha 

begränsad framkomlighet till montageplats. När detta har förekommit så har 

det lett till fördröjning, och det har kunnat ta upp emot sex timmar för att 

åtgärda problemet.       

6.2.2 Installatörer 

Enligt VS-montören
11

 är den vanligast förekommande störningen som 

inträffar på montageplats att material fattas och han påstod att detta händer i 

nästan varje projekt han är inblandad i. Istället för att påbörja arbetet som 

tänkts blir följderna att montören blir tvungen att åka och hämta rätt material 

                                                 
8
 Ola Adolfsson, VD:n, telefonintervju 2016-05-13 

9
 Göte Holmberg, snickare, telefonintervju 2016-04-27 

10
 Niklas Salminen, arbetsledare bygg, telefonintervju 2016-05-02 

11
 Niklas Bengtsson, VS-montör, telefonintervju 2016-04-28 
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hos grossisten. Han påstod att det ibland krävs långa och tidsmässigt 

onödiga resor för att göra detta då rätt material inte alltid kan hämtas lokalt. 

En störning som vanligen uppstår har sin grund i att krav från kunden 

troligtvis inte blivit hanterade rätt från början i projekteringsskedet. Istället 

är det vanligt att det läggs märke till fel när kunden besöker montageplatsen 

och vissa arbeten behöver då göras om. Det har exempelvis kunnat handla 

om hela system som behövts monteras ned och upp igen för att en liten 

detalj som inte varit med i beskrivningen skulle sättas dit, vilket orsakat stor 

tidsförlust.  

Något som VS-montören
12

 upplever på nästan varje projekt är att vatten, 

värme och fjärrvärme inte är framdraget för att kunna kopplas till byggnaden 

när de kommer till platsen. Mycket tid går åt till att göra detta arbete som 

enligt VS-montör
12

 redan skulle vara gjort när deras arbete påbörjas. Han 

förklarar också att detta problem tagits upp flera gånger med ledningen utan 

att någon förbättring har synts.  

Ytterligare extraarbeten som ofta förekommer är att installationer som 

radiatorer och pumpar behöver kompletteras på plats eftersom det inte gjorts 

i fabrik innan modulen transporteras till montageplats. Detta beror enligt 

VS-montören
12

 på att installationer inte beställts i tid, vilket innebär att 

montering i fabrik inte hinns med.  

6.2.3 Elektriker 

Flera av de intervjuade påpekade att material som fattas på montageplats är 

vanligt förekommande. Något som i samtalen med elektriker
13

 lyftes fram 

som frustrerande var att det aldrig är medskickat en lista från fabriken på 

vad som fattas eller saker som ej har hunnits med och som istället behöver 

göras på plats. Byggsidan får med en lista på material som är medskickat 

men detta gäller alltså inte för elektrikerna. Konsekvensen av detta blir att 

mycket tid går åt till att försöka kontakta ansvariga i fabriken och få reda på 

om material finns inne, om de måste göra beställningar eller hur de ska gå 

tillväga. Enligt en av intervjuade elektriker
14

 kan de två till tre första dagarna 

på ett nystartat projekt bara gå åt till att leta efter material som behövs för att 

utföra arbetsuppgifterna. 

Ett vanligt förekommande problem ligger, enligt elektrikerna, i att 

projekteringen ibland inte är klar vid produktionsstart, vilket också bidrar till 

tidsförlust.  

                                                 
12

 Niklas Bengtsson, VS-montör, telefonintervju 2016-04-28 
13

 Jan Svensson, elektriker, telefonintervju 2016-04-27. Tommy Svensson, elektriker, 

telefonintervju 2016-05-03 
14

 Tommy Svensson, elektriker, telefonintervju 2016-05-03 
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Enligt intervjuad elektriker
15

 hanteras störningarna på olika sätt eftersom 

tillverkningen av modulhus både sker i Anneberg och i Gråbo och deras sätt 

att jobba skiljer sig åt. Detta kan orsaka problem då montören ska försöka 

förstå sig på hur de på fabriken tänkt. Ett exempel på denna typ av problem 

är vid uppmärkning av elkablar. En del tycker inte att markeringar på kablar 

ska göras i fabrik utan att montören istället ska gå och hämta information 

som beskriver hur dragningarna ska göras, var de ska in och var de kommer 

ifrån.    

6.2.4 Ledning 

Vs-projektör 

Störningar på montageplats som har sin grund i projektering handlar ofta om 

att montörerna inte förstår sig på vissa delar av ritningarna. I snitt 

uppkommer denna störning ungefär var fjärde projekt enligt VS-

projektören
16

. För att lösa denna typ av problem fås telefonsamtal från 

montageplats där projektören behöver förklara hur han har tänkt och vad 

som egentligen ska göras.   

Projektchef 

Som många av de andra aktörerna sagt påstod även den intervjuade 

projektchefen
17

 att den vanligast störningen på montageplats är material som 

fattas eller fel på dessa. Mycket av tiden går åt till att få fram rätt material 

och kostnaden för transporter för att få det till platsen blir avsevärt större. 

Kvaliteten i resultatet på modulhuset kan också påverkas då det i slutet kan 

vara ont om tid inför slutdatumet och delar i processen måste skyndas på.   

6.3 Rapportering 

6.3.1 Mall för rapportering 

När det gäller rapportering har Flexator en mall att gå efter som används 

olika mycket av aktörerna på montageplatsen. I intervjun med snickare
18

 

framgick det att den i många fall inte används, utan att problem istället löses 

direkt på plats utan att en rapport görs då detta anses vara mindre kostsamt, 

tidsmässigt och ekonomiskt.  

                                                 
15

 Tommy Svensson, elektriker, telefonintervju 2016-05-03 
16

 Joakim Engelbrekt, VS-projektör, telefonintervju 2016-05-04 
17

 Leif Rydholm, Projektchef, telefonintervju 2016-05-03 
18

 Göte Holmberg, Snickare, telefonintervju 2016-04-27 
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Intervjuade elektriker
19

 påstod att de vet att det finns en mall för 

rapportering, men att den sällan används av arbetare på montageplats. 

Rapportering på plats sker mestadels muntligt över telefon med någon från 

fabriken eller via en dialog på arbetsplatsen. Denna erfarenhet delas även av 

VS-projektören
20

 som påstod att rapportering till honom från montageplats i 

stort sett enbart sker genom telefonsamtal, medan rapportering som kommer 

från fabrik sker med användning av den färdiga rapportmallen. Detta leder 

till att rapporterna från montageplats inte arkiveras och kan ses över igen. 

I en intervju med VS-montören
21

 framkom att han visste att det finns en mall 

för rapportering men att det inte är något han använder sig av. Det upplevs 

att rapporter skrivna och inskickade enligt mall läggs på hyllan och inte ses 

över tillräckligt bra. Han ansåg att det fungerar bättre att skicka bilder och 

beskrivning på felen. Då VS-montören vid upptäckten av ett fel oftast har 

vetskap om var i fabriksprocessen felet troligen orsakats, tar han ofta 

direktkontakt med inblandade personer istället för att göra en formell 

rapportering. Det sades att problemet då oftast rättas till men att det efter två 

eller tre projekt brukar återkomma. En teori om varför felen återkommer 

efter några projekt var att det kommit in nytt folk i fabriken som inte hade 

koll på att felet en gång rapporterats och fortfarande behöver åtgärdas.  

Rapportering av störningar till projektchef
22

 sker till och från med mallen 

men mestadels är montörerna stressade med att få klart sina uppgifter som 

det är och det blir således svårt för dem att hinna med rapportering. Det 

största motivet för att rapportering inte sker är enligt projektchef
22

 att 

respons på det som skickas in inte ges, då rapporteringen i sådana fall 

upplevs som onödig.      

6.3.2 Attityd till rapportering  

Stora allvarliga störningar rapporterar man, men har man 

påpekat samma sak i 10 års tid och det fortfarande inte 

händer något blir man trött på att rapportera.   

- Snickare
23

  

Att rapportera mindre störningar anses mer som en tidsbov än som en del i 

förbättringsarbetet då det helt enkelt inte syns att rapporteringen bidrar till 

förbättring. Enligt snickare
23

 på montageplats vet platsarbetare redan om att 

de inte kommer få någon bra respons på det som rapporteras och satsar 

hellre på att fixa problemet som uppstår på egen hand för att kunna gå vidare 

med arbetet.  

                                                 
19

 Jan Svensson, elektriker, telefonintervju 2016-04-27. Tommy Svensson, elektriker, 

telefonintervju 2016-05-03 
20

 Joakim Engelbrekt, VS-projektör, telefonintervju 2016-05-04 
21

 Niklas Bengtsson, VS-montör, telefonintervju 2016-04-28 
22

 Leif Rydholm, Projektchef, telefonintervju 2016-05-03 
23

 Göte Holmberg, Snickare, telefonintervju 2016-04-27 
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Något tecken på att det skulle vara känsligt att rapportera på grund av att en 

själv blir utpekad eller någon medarbetare finns ej inom verksamheten. Vid 

intervjun med VD:n
24

 för Flexator konstaterades det att det i deras arbete för 

störningsrapportering läggs stor vikt på att utpekning av personer som orsak 

till fel och jakt efter syndabock motverkas. Detta stämde väl överens med 

andra intervjuade aktörers inställning till rapportering. Både VD:n
24

 och 

andra aktörer ser rapportering som en viktig del i förbättringsarbetet, så 

länge det hanteras rätt.  

Motivationen till att vilja rapportera är enligt intervjuade elektriker
25

 väldigt 

låg då det sällan ges någon form av feedback, åtgärd på problemet eller ett 

förslag på förbättring.  

Enligt VD:n
24

 rapporteras ca 380 störningar på 250 dagar, vilket motsvarar 

1,5-2 rapporterade störningar per dag. Av dessa kommer ca 10% från 

montageplats. Det tros dock att det förekommer mycket fler störningar än de 

som rapporteras. I intervjun med VD:n
24

 framkom det att arbetare ofta påstår 

att tiden inte räcker till för att hinna med rapportering av störningar på 

montageplats. Genom att då det är svårt att hinna med rapportering av alla 

störningar, brukar han svara med att arbetarna då får prioritera rapportering 

av de tre största störningarna per dag, då dessa påverkar verksamhetens 

ekonomi mest.  

Flexators VD
24

 sade sig tro att problemet kan ligga i hela byggsektorns 

kultur och att byggkulturen och industrikulturen skiljer sig åt när det 

kommer till disciplin för rapportering av fel. Uppkomsten av problem och 

lösningar inom byggsektorn ses som något helt normalt, vilket 

industrisektorn aktivt arbetar med för att förebygga. Detta är enligt honom 

en stark orsak till varför rapporteringen är något som ofta har låg prioritet på 

montageplats.  

6.3.3 Återföring 

Dålig respons är något flera av de intervjuade upplever vid rapportering av 

störningar och avvikelser. 

Något som framgick i intervjuerna var att oklarhet råder kring om någon 

specifik person finns som ansvarar för att respons på rapporter ges. Det har i 

intervjuer även påpekats att det kan vara fördelaktigt att utse någon som 

ansvarar för responsen.  

En elektriker
26

 berättade i intervju att han varit i kontakt med en fabrikschef 

på Flexator där de i samtal kom överens om att en lista på det som saknas 
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ska skickas med när material levereras från fabrik till montageplats, samt att 

de arbeten som borde men inte har gjorts beskrivs. Denna idé fungerade 

endast i ett projekt och efter det har liknande lösning inte tillämpats igen.   

När det kom en fråga på vem som har ansvaret för respons och feedback på 

rapporter så upplever även VS-montören
27

 att det inte finns någon. Ett 

förslag från hans sida var att en person mot ersättning borde ta ansvar för 

detta, då en sådan ersättning knappt blivit märkbar i jämförelse med de 

kostnader som uppstår genom att störningar inte hanteras på rätt sätt. 

"Det är i såna fall jag som har ansvaret tillsvidare, och försöker vara någon 

slags sambandscentral" var i intervju med VD
28

 svaret på frågan om vem 

som ansvarar för respons på rapportering. Det tillades även att han 

vidarekopplar de störningsrapporteringar han får in till chef för avdelning 

som respektive fel kan kopplas till. Vid frågan om vilken åtgärd som vidtas 

är det avdelningschefens ansvar att återföra detta.  

6.4 Förbättring 

6.4.1 Förbättringsarbetet idag 

I en intervju med arbetsledaren
29

 påpekades det att feedbacken från fabrik 

till montageplats har förbättrats de senaste åren och han upplever att försök 

till förbättringar har ökat på sistone. 

Flera andra intervjuade aktörer har också reagerat på att det verkar som att 

mer resurser har lagts på förbättringsarbetet de senaste åren jämfört med de 

tidigare. En bidragande faktor kan enligt snickare
30

 vara att mycket nytt folk 

tagits in och dessa är mer benägna att ifrågasätta en avvikelse och rapportera 

den.  

Att arbete förs mot förbättringar inom verksamheten var något VS-

montören
27 

också uppfattat men enligt honom går det inte snabbt nog för att 

någon märkbar skillnad skall synas i nuläget.  

För nuvarande arbetas det med flera konkreta projekt mot förbättringar i 

verksamheten och de senaste 18 månaderna är det tydligt att det har lagts 

mer fokus på förbättringar på hela företaget påstod VS-projektören
31

. Han 

berättade att han hade ett fåtal projekt på sitt bord som behandlade 

förbättringar i vissa områden. Exempelvis var målet i ett av projekten att 

hitta en lösning så att VS-system kunde avluftas automatiskt så att företaget 
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inte skulle behöva skicka dit personal för att lösa problemet efter att kunden 

uppmärksammat det.  

När det kommer till förbättringsarbete inom störningshantering menade 

projektchefen
32

 att det inte pågår något just idag, utan förbättringsarbetets 

fokus ligger på Flexators tekniska plattform där nya tekniska lösningar tas 

fram. Den viktigaste delen i arbetet mot störningar är enligt projektchefen
33

 

att störningar registreras och att man aktivt jobbar med att få bukt på dem 

som rapporteras, något som det arbetas för lite med i dagsläget.  

Projektchefens
33

 förslag till förbättring i störningsrapportering är att låta det 

ske digitalt och inte i pappersform. Han lägger också stor vikt på att det bör 

finnas en återföringsdel som fylls i och skickas tillbaka till den som 

rapporterat.  

I intervjun med VD:n
33

 påstods det att synen på förbättringsarbetet är för 

kortsiktigt. Han upplever att många av de som rapporterar fel helst vill se 

åtgärd och förändringar direkt, när det egentligen tar längre tid för att 

förbättringen som sker genom korrigerande åtgärd ska synas. Exempelvis 

har ett förbättringsarbete på elsidan, där det har funnits fel i elritningarna 

och projekteringstekniska problem som varit återkommande, gett synligt 

resultat i samband med en avstämning 13 månader efter påbörjat 

förbättringsarbete.  

6.4.2 Systematiskt arbetssätt 

Ett förslag på hur förbättring av situationen kan nås var från VS-montören
34

 

att det bör gås igenom hur det har gått i vardera projekt när det är färdigt. Att 

ett systematiskt arbetssätt kan fungera var också något som togs upp och en 

tanke framgick om att en digital plats kan finnas där bilder och beskrivning 

av fel och störningar kan laddas upp så att alla som medverkar i hela 

processen har möjlighet att ta del. Då hade även de på fabriken uppfattat 

vilka fel som förekommer på montageplats och kunnat arbeta för att 

förebygga dem.   

Enligt den intervjuade VS-projektören
35

 finns det troligtvis inget direkt 

hinder mot ett systematiskt arbetssätt kring störningar. Under tid med hög 

produktion och mycket att göra ligger dock inte prioriteten på att skriva 

rapporter om fel utan "man kör på" för att hinna färdigställa projektet i tid.      

Ett systematiskt arbetssätt till störningshantering kan enligt 

projektchefen
31

tillföra mycket till Flexator och han menade i intervjun på att 
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det handlar om resurser. Han tycker också att det hade varit till fördel om det 

fanns någon som ansvarade för det.   

I Flexators fall förekommer det ingen eller dålig dialog mellan fabriksgolvet 

och montörerna ute på montageplats menar en intervjuad elektriker
36

. Han 

tycker att de på fabrik borde komma ut och besöka montageplats för att få en 

förståelse på hur det fungerar för att lättare kunna justera problem eller att få 

en bättre bild på vad montörerna menar när de för dialoger mellan varandra. 

Något som av VD:n
37

 togs upp som en viktig punkt i förbättringsarbetet är 

att, genom utbildning och träning, få de anställda att anamma verksamhetens 

tänk kring hantering av störningar. Han påpekade även att öppenhet är 

viktigt, och att det är onödigt att bli irriterad och börja skälla på folk i 

samband med störningar.  

Det största hindret för ett systematiskt arbetssätt påstod VD:n
37

 är att få in 

idén i byggbranschens kultur. Enligt honom är det vanligt att det råder en 

”fixarkultur” i branschen, och det har ännu inte skapats ett naturligt 

arbetssätt kring störningshantering som leder till ständiga förbättringar. Då 

många byggprojekt är unika i jämförelse med varandra minskar 

upprepningseffekten och arbetet blir mer händelsestyrt. 

6.4.3 Motivation 

Något som den intervjuade VS-montören
38

 ansåg vara viktigt för att 

motivera till att rapportering görs, var att det behövs en diskussion kring 

rapportering på montageplats. Han påpekade att han själv ibland berättat för 

andra om hur mycket han rapporterat i ett visst projekt och att det möjligen 

kan bidra till att andra motiveras att i högre grad rapportera fel och 

störningar de upptäcker. 

Enligt VS-projektören
39

 är det, för att motivera till rapportering av upptäckta 

störningar, viktigt att fel blir avhjälpt och att de inte återkommer i 

nästkommande projekt. På så sätt märks det att rapporteringen har haft en 

bidragande effekt till förbättring. Det framkom i intervjun att rapportering av 

störningar upplevs ha minskat de senaste halvåret men att detta kan bero på 

att projektören
39

 fått hjälp med att hantera rapporter och att det kommer 

märkas tydligare, nu när personen som hjälpt till skulle sluta, om det faktiskt 

skett en minskning eller inte.      

VD:n
37

 konstaterade i intervju att en minskning av rapportering upplevts 

men att det råder osäkerhet kring om det beror på minskning av antalet 

uppmärkta störningar eller om det har att göra med disciplinen för 
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rapportering. För att motivera till rapportering av fel påpekade han i 

intervjun att det är viktigt att åtgärda och visualisera vad som faktiskt händer 

när rapportering görs. Flexators VD
40

 menar att någon form av kvittens på 

hur problemet hanteras är viktigt då det visar på att någon form av 

förbättringsarbete faktiskt görs efter att felet rapporterats.  

 

6.5 Frågor på skala 

Dessa frågor ställdes för att få en uppfattning om hur de olika aktörerna på 

montageplats skiljer sig åt gentemot ledningen när det gäller hur dem ser på 

rapportering, respons och engagemang inom verksamheten. 

Resultatet av frågorna som ställdes angående rapportering, respons och 

engagemang hos anställda och ledning i tabellform, se figur 3 och figur 4, 

visar att den största skillnaden mellan ledning och arbetare på montageplats 

kan ses i frågan om frekvens av rapportering. Medelvärdet av de olika svar 

från ledningen, i frågan om hur många upptäckta fel som rapporteras, 

beräknades till 3,25. Medelvärdet av svaren från arbetare på montageplats i 

samma fråga beräknades till 4,33.  
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Figur 3: Sammanställning av svar från fyra frågor som ställdes till aktörer på montageplats 

 

Figur 4: Sammanställning av svar från fyra frågor som ställdes till ledningen på montageplats. 
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7. Analys 

I intervjuerna framgår det att material som fattas är en av de oftast 

förekommande störningarna på montageplats och något som alla olika 

yrkesroller upplever i nästan varje projekt. Josephson och Hammarlund 

(1996) fann i sin studie där sju olika byggprojekt undersökts att 

materialleverans var ett av de fyra områden där flest fel hade sitt ursprung, 

något som verkar gälla även hos Flexator med tanke på att frånvaron av 

material var en störning som frekvent togs upp i intervjuerna.  

Josephson & Hammarlunds studie (1996) påvisar även att projektering var 

ett av de andra fyra områden där störningarna oftast hade sitt ursprung. Detta 

överensstämmer med resultatet från intervjuerna, där det framförallt från 

elektrikernas sida framgår att projekteringen ofta inte är färdig då 

produktionen påbörjas. VS-montören lyfte även han fram att felaktigheter i 

projekteringen ofta orsakar störningar i form av att omarbete får göras på 

grund av att någon detalj inte finns med i beskrivningar.    

Sörqvist (2001) menar på att problem som uppkommer kan delas in i två 

kategorier. Den ena är tillfälliga, det vill säga problem som beror på misstag 

eller otur som inte kan förebyggas. Den andra är kroniska problem som sitter 

kvar och återkommer och det beskrivs att denna typen av problem ofta är  

accepterade, vilket är intressant då det i en av intervjuerna upplevdes som att 

frånvaro av material mer eller mindre accepterades. Dock lyftes detta 

problem i de andra intervjuerna fram som en av de mest irriterande 

störningarna. 

I intervjuerna ställdes frågan om det var känsligt att rapportera på det sätt att 

en själv eller en medarbetare pekas ut som felkälla. Svaren som gavs visade 

på en motsatt bild, då alla de som intervjuats upplever att rapporteringen är 

till för förbättring och inte för att peka ut någon som gjort fel. Hos många 

företag menar Wiklund (2004) att det är känsligt med felrapportering just för 

att det känns som att en specifik person pekas ut som syndabock men detta 

framkom ej som något problem hos Flexator.  

Den vanligaste orsaken till att rapportering av upptäckta fel inte görs kan 

från data i intervjuerna kopplas till att det upplevs att rapporteringen inte 

bidrar till förbättring. Detta är även något som skapar frustration och 

uppgivenhet hos de som rapporterat fel och inte fått någon respons på att 

någon åtgärd ens utförs. Lindfors (2005) menar att om en korrigerande 

åtgärd inte görs bidrar det till att förtroendet för att avvikelser hanteras 

minskar och på så sätt minskar även sannolikheten för att rapportering av fel 

fortsätter göras. Då rapporteringen i sådana fall ses som onödig påstår 

Lindfors (2005) att det hellre läggs fokus på att lösa problemet direkt, utan 

att rapportera, för att snabbt kunna återgå till arbetet.  
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Detta kan direkt knytas an till ett påstående från intervju med snickare, där 

det sades att anställda på montageplats ofta löser problem som uppkommer 

utan att rapportera, för att snabbare kunna fortsätta med tänkt arbete och på 

så sätt minska tidsförlust. 

Att något i utformningen av mallen för avvikelserapportering brister är 

enligt Lindfors (2005) också en bidragande orsak till att rapportering inte 

görs men att Flexators mall för rapportering på något sätt var bristfällig 

framgick inte i intervjuerna. Dock kan detta bero på att rapportering på 

montageplats oftast görs genom samtal eller bilder på problemen, istället för 

att mallen fylls i och skickas in.  

Petersson et al. (2009) skriver att det första steget då det görs ett försök att 

implementera Lean i en verksamhet, oftast handlar om att börja med de fem 

S:en. Mycket av innehållet i vad dessa står för kan knytas till det som sagts i 

intervjuerna som utförts. Att sortera material och verktyg, samt placera dem 

på rätt plats där de ska användas är några av de punkter som tas upp i det 

arbetssätt 5S står för. Även att det ska vara enkelt för vem som helst att hitta 

det material som behövs påpekas. Flera av de som intervjuats menar att 

material och verktyg som behövs för att utföra uppgifterna på montageplats 

ofta är svåra att hitta och placeras på fel ställe eller att de ibland inte finns 

med alls. Elektrikerna påstod att det ibland går åt 2-3 arbetsdagar för att hitta 

rätt material. 

I intervjun med VD framkom tanken från hans sida att ett hinder för att 

förbättring ska ske, handlar om kulturen som råder i byggbranschen idag. I 

industribranschen arbetas det ständigt för att förebygga uppkomsten av 

störningar, medan det i byggbranschen är segare och istället för att försöka 

förebygga ytterligare uppkomst av störningar, accepteras det hellre att 

problemen helt enkelt får lösas när de uppstår igen i andra projekt. Detta 

påstående stämmer överens med att produktivitetsutvecklingen i 

byggbranschen i stort sett verkar vara obefintlig, som det hävdas av vissa 

aktörer (Statskontoret 2009). 
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8. Diskussion  

8.1 Metoddiskussion  

Vid besök som gjordes på montageplatserna vid objekt 1 respektive 2 

diskuterades det med vissa aktörer öppet om eventuell problematik som 

relaterar till störningar som uppkommer i montageprocessen. Detta gjorde 

att flera aktörer fick vetskap om att ett examensarbete skulle utföras och 

kunde förbereda sig för att eventuellt vara med i en intervju. Det kunde 

också fås en inblick på hur det generellt ser ut i problematiken med 

störningar, vilket underlättade vid val av undersökningsgrupp och 

utformning av intervjuguide.  

För att få ett bättre helhetsperspektiv på tillverkningen av ett modulhus hade 

besök på fabriken i Anneberg varit fördelaktigt. Då det från det som sagts i 

intervjuer kan tolkas att flera uppkomna störningar på montageplats orsakas 

av felaktigheter i fabrikstillverkningen hade ett sådant besök möjligtvis 

kunnat leda till fler och starkare kopplingar mellan störningar och den 

bakomliggande orsaken till dem.  

Samtliga intervjuer hölls genom telefonsamtal, vilket fungerade bra då det 

var lätt att spela in, samt att intervjuerna kunde utföras när det passade bägge 

parter bäst. Hade intervjuerna istället utförts på plats skulle mer omfattande 

planering krävts och risken för att en intervju inte hunnits med hade blivit 

betydligt större. Intervjuer på plats hade dock gett möjlighet att bättre kunna 

tolka hur den frågade personen känner kring ämnet som diskuterades, då det 

är lättare att tolka mimik och kroppsspråk än bara det som sägs och vilket 

tonläge det sägs i. Ibland upplevdes det att en följdfråga avbröt något den 

intervjuade skulle börja säga, då det var svårt att veta om den intervjuade 

tänkte på något att säga eller väntade på att en fråga skulle ställas. Om 

intervjuer utförts på plats hade det kunnat vara lättare att lägga in följdfrågor 

där de passade bäst utan att avbryta något som höll på att sägas.  

Att intervjuer spelades in gjorde att de kunde lyssnas igenom i efterhand, 

vilket i sin tur ledde till större korrekthet i transkriberingen. Utan inspelning 

av intervjuer är det troligt att en stor del viktig information glömts av och 

gått förlorad.  

Kunskap och vana i intervjuteknik var något som det inte besatts en högre 

nivå av, varför litteratur om hur intervjuer borde utföras och vad som är 

viktigt att tänka på under genomförandet av en intervju studerades innan. 

Detta medförde att bättre förberedelser för innehållet i intervjuguiden kunde 

göras. Om det varit möjligt att under längre tid studera teori kring hur 

intervjuer utförs på bästa sätt hade ett bättre resultat från intervjuerna 

förmodligen kunnat uppnås.  
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Vid utformningen av intervjuguiden var tanken att frågorna inte skulle vara 

ledande, samtidigt som de skulle vara lätta att förstå. Följdfrågor som kunde 

passa beroende på vilka svar som gavs utformades också för att lättare kunna 

jämföra och kvantifiera svaren från olika aktörer, samt för att få mer 

detaljerad information. För att få mer kvantifierbara svar kunde bättre 

följdfrågor improviserats och ställts. För att få en bättre förståelse för vilken 

fråga som bör följa upp ett svar krävs dock större praktisk erfarenhet i 

utförandet av intervjuer än den som fanns. 

Bredden på undersökningsgruppen tillförde att jämförelse mellan svaren från 

olika aktörer kunde göras för bättre förståelse om störningar som 

uppkommer och hur de hanteras inom olika yrkesgrupper. Det gav också 

starkare trovärdighet för studiens resultat då det från olika synvinklar ofta 

pekades på samma problem, som exempelvis frånvaro av material. Detta 

bidrar till att trovärdigheten för att samma resultat fåtts om studien upprepats 

stärks. Eftersom studien behandlar problematik inom Flexators verksamhet 

stärks dess validitet av att undersökningsgruppen valts från projekt som 

utförs av Flexator.  

Troligtvis hade en större bredd på undersökningen erhållits om fler personer 

med ledande roll intervjuats, då personer i ledningen antas ha bättre koll på 

verksamhetens förbättringsarbete. Då hade även en djupare förståelse om 

varför återföring på avvikelserapportering inte görs i den utsträckning flera 

av platsarbetarna önskat för att få bättre motivation till fortsatt rapportering 

av fel.  

Urvalet som sedan gjordes av projektchef Leif ansågs vara bra då han jobbat 

hos Flexator länge och är väl bekant med de aktörer som medverkar i 

Flexators olika projekt.  

Om mer tid funnits för utförandet av metoden hade större 

undersökningsgrupp och urval kunnat göras, vilket hade kunnat leda till 

identifiering av flera störningar samt fler synpunkter på hur det ser ut med 

hanteringen av störningar, rapportering, och förbättringar i verksamheten. 

En enkätundersökning gjordes inte men hade kunnat vara fördelaktigt för att 

just få en bredare syn på problematiken kring störningar och fler 

infallsvinklar på förslag till förbättring.  

Själva metoden som användes för att få fram resultatet kan användas även i 

liknande studier på andra företag. Att intervjua de personer som är insatta 

och har erfarenhet av ämnet anses vara det bästa sättet att få fram relevant 

information då egen kunskap av det som inte finns i samma utsträckning. 

Om studien istället för med intervjuer utförts med enkätundersökning hade 

möjligheten att kontrollera att frågor uppfattats rätt minskat avsevärt. 

Således hade även studiens reliabilitet minskat. 

En annan metod som hade kunnat användas är om arbetet genomförts genom 

observationer som huvuddel istället för intervjuer. Observationer hade 
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kunnat ge en bättre uppfattning på den verkliga frekvensen av olika sorters 

störningar som uppstår. Dessutom hade detta medfört möjligheten att se 

samband mellan störningar och dess orsak som någon med erfarenhet inte 

har tänkt på. Genom erfarenhet föds kunskap men erfarenhet har också en 

förmåga att bidra till generaliseringar av sådant som kanske inte bör 

generaliseras.  

Djupare observationer hade även kunnat gett en större möjlighet att själva 

komma med egna förslag till förbättringar och arbetssätt, då det skapats en 

egen uppfattning av problematiken i störningar och hantering av dem. 

Genom intervjuer har det istället kunnat sammanställas förslag till 

förbättringar från de personer som faktiskt blir påverkade av att förslagen 

blir verklighet. Detta anses viktigt för att företaget ska kunna få hjälp av 

denna studie i fortsatt förbättringsarbete.  

8.2 Resultatdiskussion 

En stor del av resultatet från intervjuer med aktörer inom Flexators 

verksamhet angående störningar stämmer överens med de studier som 

tidigare gjorts inom området. 

8.2.1 Störningsproblematik  

Likheter mellan teori från Josephson & Hammarlund (1996) och denna 

studies resultat syns också i frågan var i processen felen har sin orsak. Från 

intervjuerna har det framkommit att material som fattas eller är felplacerade 

på montageplats utgör den mest frekventa störningen inom i stort sett alla 

yrkesgrupper och det är troligtvis i materialhanteringen eller leveransen 

något gått snett. Detta var något som medförde stor irritation hos de 

intervjuade förutom arbetsledaren för snickare som verkade mer eller mindre 

acceptera detta som en mindre allvarlig företeelse. Eftersom intervjuer med 

fabriksarbetare inte utförts är det svårt att säkerställa varför det fungerar som 

det gör. En orsak som kan påverka detta enligt snickaren som intervjuades är 

att det är mycket nytt folk som har börjat i fabrik som kanske inte har 

tillräcklig kunskap om vad som gäller och vad som ska skickas med till 

montageplats. Problem som detta inträffar speciellt när kunden har krav på 

modulhuset som skiljer sig från standardhusen som tillverkas i fabriken. 

Det är intressant att materialhantering och produktion i äldre skriven teori 

från Josephson & Hammarlund (1996) uppges vara två av källorna till de 

flesta fel i byggprojekt och att det i denna studies resultat visar sig att 

materialhanteringen är källan till den mest frekventa typen av problem som 

uppstår i själva produktionen. 
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8.2.2 Rapportering, respons och motivation 

Detta arbete har kopplingar till psykologi och hur människor reagerar på 

avsaknad av respons på egna handlingar. När det kommer till motivation till 

rapportering av avvikelser är det troligen så att frånvaro av respons på sådant 

som rapporteras leder till att motivationen för fortsatt rapportering minskar. 

Författarna tror inte att detta är något specifikt för Flexators verksamhet eller 

ens inom byggsektorn i sig, utan att det för människor generellt är så att 

dålig respons på information som ges leder till att det känns onödigt att 

fortsätta ge information. I arbetet som utförs på montageplats är tid en viktig 

resurs och på så sätt kan dålig respons leda till att rapporteringen istället 

upplevs som en förlust då tid som går åt till en "onödig" rapportering hade 

kunnat användas bättre. Lindfors (2005) kom i sin studie fram till liknande 

resultat, då det framkom att förtroendet för verksamhetens 

avvikelsehanteringssystem minskar när en korrigerande åtgärd inte utförs för 

att hantera ett rapporterat fel.  

Hur motivation till rapportering skapas verkar vara något alla är överens om 

och studiens resultat stämmer väl överens med teorin kring ämnet. Att 

respons på rapportering ökar motivationen till att rapportera påpekas tydligt i 

tidigare gjorda studier. Lindfors (2005) beskriver t.ex. att sannolikheten för 

att fel rapporteras minskar när det inte sker någon korrigerande åtgärd.   

Samtidigt som detta i intervjuerna har framkommit som en av de absolut 

viktigaste punkterna för att förbättra och öka motivation till rapportering. 

Det är inte bara arbetare på montageplats som påstår att de behöver respons 

för att känna att rapporteringen bidrar men även de med ledande roll håller 

med om att motivationen för rapportering självklart sjunker då responsen är 

dålig. Med tanke på pågående förbättringsarbete anses det underligt att 

rapporteringen av störningar tycks ha minskat den senaste tiden, vilket 

påpekas av både VS-projektör och Flexators VD. Att säkerställa om det har 

att göra med minskad motivation, minskat antal uppkomna störningar eller 

någon annan orsak är dock svårt.  

Anledningen till varför respons på rapporter inte ges i de fall detta problem 

uppstår är oklar men från författarnas egna spekulationer handlar det 

troligtvis om slarv från den sida responsen ska komma från, alltså från den 

eller de som utfärdat en åtgärd eller har ansvar för att göra det. En annan 

orsak kan vara att vikten av responsen på rapporter inte uppfattats och inte 

anses ha betydelse då vikten istället läggs på att lösa problemet på plats 

istället för att också ge återföring på vilken åtgärd eller korrigerande åtgärd 

som utförs. 

8.2.3 Förbättringar 

Att det i dagens läge sker ett förbättringsarbete i Flexators verksamhet är 

tydligt. Det verkar dock som att aktörer på montageplats inte hade vetskap 

om att det faktiskt sedan förra året pågått ett arbete för att försöka förbättra 
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systematiska arbetssätt i, bland annat, rapportering av störningar. En 

uppfattning av att förbättringar skett fanns hos de flesta som intervjuats men 

vad som faktiskt gjordes var osäkert.  

Det är intressant att VD för Flexator pratar om att det i hela byggsektorn 

finns en kultur som motverkar systematiska arbetssätt kring störningar som 

används i exempelvis fabriksindustrin. Han var också den enda av de 

intervjuade som uppmärksammade att denna typen av hinder kan 

förekomma. En fundering som kom från författarnas sida när det gäller den 

här synen på systematiskt arbetssätt är att det kan ha att göra med att han är 

den personen som har ansvar för alla rapportmallar som skickas in från de 

anställda. Han fungerar som en samarbetscentral som i sin tur skickar ut 

rapporter till olika chefer som är ansvariga för olika områden. Detta gör att 

han får en bra förståelse för hur företaget jobbar med rapportering.    

Kanske är ett orsakande problem till att det inte sker någon större förändring 

i byggsektorn att de inom sektorn vägrar acceptera att det är ett problem som 

bör tas om hand. Att förändra kulturen i hela byggsektorn är antagligen 

mycket svårt. Men troligtvis kan en början vara att ett enda företag ser 

möjligheterna i att utveckla sin egen verksamhet mot ett nytt tänk och 

genom förbättrade resultat motivera andra företag att göra liknande.rlds 
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9. Slutsatser och rekommendationer  

En slutsats som direkt kan dras från det som sagts i intervjuerna är att 

materialhantering ligger till grund för de mest frekventa störningar som 

uppstår på montageplats. Ofta orsakas även en stor extra kostnad och 

tidsåtgång vid hanteringen av denna typ av störning. 

 Att allt material som behövs alltid ska vara på plats där det behövs anses 

näst intill omöjligt men att arbeta bort helt onödiga extrakostnader som 

uppstår genom att det inhandlas material som redan finns på plats är 

görbart. Genom att skicka med en lista på det material som är medskickat 

hade inneburit att störningen begränsas till att material som inte hittas 

men som finns på plats behöver letas upp.  

 Felplacering av material på montageplats anses ha att göra med okunskap 

hos leverantörer. Troligtvis har leverantörerna inte blivit informerade om 

var olika material och verktyg ska användas, varför de inte vet vart de 

lämpligast bör placeras. Problemet hade kunnat avhjälpas något om 

material och verktyg på något sätt markeras så de av montörerna kan 

kopplas till den zon de ska användas i. Detta tros kunna spara en hel del 

tid som kunnat användas bättre, i synnerhet när det kommer till stora 

tunga mattor som läggs på fel våning och sedan behöver flyttas. 

 Enligt ledningen behöver det egentligen göras fler rapporteringar av fel 

som uppstår och enligt arbetare på montageplats fås inte tillräcklig 

respons på den rapportering som görs. För att förbättra respons på 

rapportering rekommenderas att det fastställs någon eller några personer i 

verksamheten som mot ersättning faktiskt tar ansvar för att respons på 

rapporter ges. Det ska tilläggas att personerna som ansvarar bör ha tid att 

ge respons och att det inte ska bortprioriteras. 

 Synen på förbättringar är något som verkar skilja sig mellan ledning och 

arbetare på montageplats. Då förbättringsarbetet oftast leder till 

långsiktiga resultat kan det vara svårt för arbetare att se att deras 

rapportering faktiskt leder till förbättring. Det anses att i de fall som 

förbättringen inte syns direkt, bör respons ges på hur störningen kommer 

hanteras och när det tros att åtgärd kommer vara utförd. Det bör även i 

viss mån följas upp om de steg som utförs och om svårigheter gör att 

åtgärden tar längre tid än väntat. 

 När det kommer till skillnad i hantering av tillfälliga kontra 

återkommande störningar läggs inget större fokus på det i dagens läge. 

Även om författarna tänker att återkommande störningar i allmänhet bör 

prioriteras före tillfälliga, anses det bättre att det inom företaget sker en 

prioritering baserat på de mål som finns inom verksamheten. 
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Bilaga 1: Intervjuguide till intervjuer med aktörer på 

montageplats. 

Info: 

Syftet med intervjun är att få DIN syn och dina tankar på några punkter 

angående störningar på montageplats, samt rapportering av störningar. 

 

Intervjun beräknas ta ca 20-30 minuter  

Vi kommer att spela in intervjun för att kunna transkribera data bättre, är 

det ok? 

Får vi nämna ditt namn i rapporten? 

Du har rätt att avbryta intervjun  

Du kommer få ta del av rapporten när den är klar om du vill 

Har du några frågor innan vi börjar? 

 

1. Inledning  

a. Hur länge har du arbetat inom bygg? 

b. Hur länge har du jobbat med/hos Flexator? 

c. Vad har du för titel? 

d. Vilket projekt jobbar är du involverad i (bägge?)? 

e. Hur många projekt är du involverad i årligen? 

 

2. Erfarenhet störningar  

a. Hur definierar du en störning på montageplats? 

b. Kan du ge några exempel på vad du upplever som störning? (Hur 

ofta händer detta? Varje dag, varje vecka, varje månad?) 

c. Vad blir konsekvensen av störningarna? Vad påverkas? Till vilken 

grad/Hur mycket? 
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d. Hur ofta upplever du störningar när du är på arbetsplatsen? Varje 

dag? Varje vecka? Varje månad? (Klippan/Karlshamn) (Hur brukar 

det vara i andra projekt? Skiljer det sig?) 

e. Vilken är den vanligaste störningen som du ser på arbetsplatsen? 

(Förekommer denna/dessa ofta i andra projekt med? Hur ofta? (varje 

projekt?) Är den allvarlig i sig? Blir den allvarlig för att den uppstår 

ofta?) 

f. Vad är det som gör en störning allvarlig enligt dig? 

g. Upplever du att det uppstår allvarliga störningar?  

h. Vilken upplever du vara den allvarligaste störningen? (Vad 

påverkas? Hur mycket påverkas det?) 

i. Upplever du återkommande störningar? (Hur många? Hur ofta 

återkommer de?) 

j. Hur reagerar du på tillfälliga kontra återkommande störningar? (Hur 

bör det vara?) 

k. Finns det någon störning som är ovanlig som du ändå har varit med 

om? Vilken? Hur ofta händer den?  

 

3. Rapportering 

a. Vet du att det finns en mall/beskrivning för rapportering av 

störningar? Används den på arbetsplatsen? Använder du den när du 

rapporterar en störning? 

b. Hur upplever du att rapportering för störningar fungerar nu? Vad är 

bra? Vad är dåligt? Fattas något? 

c. Tror du att andra rapporterar en störning när de upptäcker en? 

d. Är det känsligt att rapportera störningar? 

e. Känns det som att rapportering bidrar till förbättring? 

f. Finns det någon som har ansvar för att respons på rapporter ges? 

g. Hur ofta rapporterar du en störning när du upptäcker den på en skala 

1-5 (1=aldrig, 5=alltid)? (Varför ofta/sällan? Finns det olika 

anledningar? Vilka anledningar?)  
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h. Får du respons när du rapporterar en störning? Hur ofta får du 

respons på en skala 1-5 (1=aldrig, 5=alltid?) Upplever du att andra 

får respons när de rapporterar? 

 

4. Förbättringar 

a. Görs något idag för att försöka förbättra arbetet kring störningar eller 

hur upplever du det? (Om nej, tror du det finns anledning/-ar? Om ja, 

fungerar det?)  

b. Vad anser du vara viktigt för att man ska hålla de anställda på plats 

motiverade att rapportera problem som upptäcks?  

c. Hur du någon eller några idéer på hur man skulle kunna sköta 

rapportering bättre för återkommande störningar? 

d. Tror du att ett systematiskt arbetssätt kring hantering och 

rapportering av störningar hade fungerat? 

e. Finns det något hinder för att ha ett systematiskt arbetssätt? 

f. På en skala från 1-5, hur viktigt anser du ledningens engagemang är 

för förbättringsarbetet? 

g. På en skala 1-5, hur viktigt är anställdas engagemang för 

förbättringsarbete?
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Bilaga 2: Intervjuguide till intervjuer med personal i 

ledningen  

Info:  

Syftet med intervjun är att få DIN syn och dina tankar på några punkter 

angående störningar på montageplats, samt rapportering av störningar.  

 

Intervjun beräknas ta ca 20-30 min  

Vi kommer att spela in intervjun för att kunna transkribera bättre, är det 

ok?  

Får vi nämna ditt namn i rapporten? 

Du har rätt att avbryta intervjun  

Du kommer få ta del av rapporten när den är klar om du vill  

Har du några frågor innan vi börjar?  

 

1. Inledning  

a. Vad har du för titel?  

b. Hur länge har du arbetat inom det?  

c. Hur länge har du jobbat åt Flexator?  

d. Vilket projekt är du involverad i?  

e. Hur många projekt är du involverad i årligen?  

  

 2. Störningar 

a. Hur definierar du en störning? 

b. Vilken är den vanligaste störningen som du får höra av de anställda 

på montageplatsen  (Förekommer denna/dessa ofta i andra projekt 

med? Hur ofta? (varje projekt?) Är den allvarlig i sig? Blir den 

allvarlig för att den uppstår ofta?) Hur har det sett ut de senaste 4 

veckorna? 
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c. Vad blir konsekvensen av störningarna? Vad påverkas? Till vilken 

grad/Hur mkt?  

d. Bör man enligt dig hantera tillfälliga resp. Återkommande störningar 

olika?  

e. Hur hanteras tillfälliga kontra återkommande störningar? 

f. Vad blir konsekvensen av störningarna? Vad påverkas? Till vilken 

grad/Hur mycket?  

  

 

 

3. Rapportering  

a. Finns det en mall/beskrivning för rapportering av störningar? 

Används den på arbetsplatsen?   

b. Vilken är den vanligaste störningen som inrapporteras? 

c. Upplever du att återkommande störningar bli inrapporterade? (Hur 

många? Hur ofta återkommer de?) Hur har det sett ut på de senaste 

projekten? 

d. Hur upplever du att rapportering för störningar fungerar nu? Vad är 

bra? Vad är dåligt? 

e. Hur upplever du att  responsen av störningar som är inrapporterade 

fungerar? Bra? Dåligt? (Upplever andra samma sak?)  

f. Vilka störningar vill du att arbetarna på montageplats ska rapportera? 

Alla störningar? De mer kostsamma/återkommande störningar?   

g. Ser ni någon ökning eller minskning av rapportering de senaste åren?  

h. Om det hade varit ombytta roller att du istället för ute på 

montageplats, vad skulle du vilja att ledningen skulle ha gjort för att 

man skulle hålla de anställda motiverade och att fortsätta med 

rapporteringen?  

i. Finns det någon som har ansvar för att respons på rapportering ges?  

j. Hur ofta tror du att störningar rapporteras på en skala 1-5? (1 = 

aldrig, 5=alla störningar) Hur tycker du att det bör det vara? 
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k. Hur ofta ges respons på rapporterade störningar på en skala 1-5? Hur 

tycker du att bör det vara? 

  

4. Förbättringar  

a. Görs något idag för att försöka förbättra arbetet kring störningar? 

(Om nej, finns anledning/-ar? Om ja, fungerar det?) Konkret vad 

görs? Vad har gjorts tidigare när det gäller förbättringsarbeten? 

b. Vad anser du vara den viktigaste punkten i arbetet mot störningar? 

Tror du andra tänker likadant? Hur ser det ut idag? 

c. Vad anser du vara viktigt för att man ska hålla de anställda på plats 

motiverade att rapportera problem som upptäcks? Hur är det idag? 

d. Hur du någon eller några idéer på hur man skulle kunna sköta 

rapportering bättre för återkommande störningar?  

e. Arbetar ni kontinuerligt med att försöka förbättra rapportering av 

störningar som görs på montageplats? Vilka gör de? Hur går dom 

tillväga? Upplever du att det har blivit någon förbättring?  

f. Tror du att ett systematiskt arbetssätt kring hantering och 

rapportering av störningar hade fungerat?  

g. Finns det något hinder för att ett systematiskt arbetssätt?  

h. På en skala 1-5, hur viktigt anser du ledningens engagemang är för 

förbättring? Hur är det nu för tillfället? 

i. På en skala 1-5, hur viktigt anser är anställda engagemang är för 

förbättring? Hur är det nu för tillfället? 
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