
 

 
 
 
 
Möjlighet till effektivisering i 
projekteringsskedet 
 
  En studie kring tillämpningen av Lean i 

projektet Greenhouse Augustenborg 

 
 
 
 

 
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 

Byggvetenskaper / Byggproduktion 

 
 
 
Examensarbete: 
Sara Cassel 
  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Copyright Sara Cassel 
 
LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg 
Lunds universitet 
Box 882 
251 08 Helsingborg 
 
LTH School of Engineering 
Lund University 
Box 882 
SE-251 08 Helsingborg 
Sweden 
 
Tryckt i Sverige 
Media-Tryck  
Biblioteksdirektionen 
Lunds universitet 
Lund 2014 



 

  

Möjlighet till effektivisering i projekteringsskedet 

Sammanfattning 
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Examinator: Anne Landin – Professor, Institutionen för byggvetenskaper, 
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Projektstyrning, NCC 

 

 Stephen Burke – Ledande Teknisk Specialist inom fukt, 
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Frågeställning: Har Lean fungerat som man först planerat i projektet 

Greenhouse Augustenborg? 

  

 Har tillämpningen av Lean i projektet Greenhouse 

Augustenborg effektiviserat projekteringsskedet? 

 

 På vilket sätt bidrar Lean i projektet Greenhouse 

Augustenborg till ett hållbart byggande? 

 

Syfte: Denna studie har för avsikt att undersöka möjligheterna till 

att effektivisera arbetet under projekteringsskedet med hjälp 

av Lean och hur varje ingående aktör, som exempelvis 

arkitekt, beställare och konstruktör, upplever de Lean-

verktyg som används under denna del av byggprocessen. 

Målsättningen är att öka förståelsen för hur de olika parterna, 

som ingår i ett projekt, arbetar och vad de anser om de 

gemensamma verktyg inom Lean som  man arbetar efter. 

Syftet med studien är att ge NCC och övriga aktörer 

feedback och underlag för framtida arbete med Lean och 

partnering och hur dessa verktyg kan effektiviseras 

ytterligare. 
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Författarens personliga mål med studien är att få en 

fördjupad förståelse och kunskap kring Lean och hur Lean 

kan tillämpas under projekteringsprocessen. 

 

Metod: För att besvara studiens frågeställning och syfte kombineras 

en litteraturstudie med en intervjustudie för att ge läsaren en 

bredare kunskap och förståelse för ämnet. Intervjustudien 

består av tio intervjuer där personer som arbetat med 

projektet Greenhouse Augustenborg under 

projekteringsskedet har intervjuats.  

 

 Arbetet är uppdelat i tre övergripande faser – 

förberedelsefasen, genomförandefasen och utvärderings- 

fasen. Det har gjorts för att tydliggöra arbetets gång från idé 

till slutprodukt.  

 

Slutsats:  Ledningen som bestod av beställare och entreprenör gick in 

med höga förhoppningar om att Lean är en självklar väg mot 

en effektivare process. Och så är säkert fallet om man ser till 

arbetet i ett långsiktigt perspektiv. Jag tror att ledningen var 

införstådda redan från början i att man inte skulle nå några 

markanta resultat utan detta projekt var ett spjutspetsprojekt 

och man ville testa hur arbetet med Lean genom hela 

processen skulle fungera, om det ens var möjligt.  

 

 Arbetet har, trots att projektet fungerar som försökskanin, 

fungerat väldigt bra. Man har missat på några aspekter som 

man försökt och hoppats skulle fungera bättre, t ex 

visualisering av processen och platsen för 

projektstudiomöten. Jag tror att beställaren och övriga 

aktörer är nöjda med vad man åstadkommit. 

 

 Det är svårt att avgöra om arbetet med Lean har 

effektiviserat projekteringsstadiet i detta projekt när 

projekteringen precis blivit klar. Det som kan konstateras är 

att tidplanen för projekteringen ej överskridits och att man 

inte kommer skjuta upp några problem från 

projekteringsskedet till produktionsskedet vilket i vanliga 

fall är ganska vanligt att man gör. Man har med hjälp av 

Lean och verktyget projektstudiomöten kunnat lösa alla 

problem effektivt och i ett tidigt skede. Så med det sagt finns 

det tydliga indikationer på att Lean bidragit till en  
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effektivare projektering i projektet Greenhouse 

Augustenborg. 

 

 Med hjälp av intervjustudiens hjälp har ett hållbart byggande 

definierats till att vara beroende att tre aspekter, ekologi, 

ekonomi och sociala. Inom ekologi bidrar Lean till att 

eliminera spill och se till produkt och materialvals hela 

livslängd och det gör att miljöpåverka minimeras. Genom att 

minska och effektivisera resursförbrukningen, eliminera 

onödigt arbete och prioritera mer långsiktiga lösningar kan 

kostnaderna minskas radikalt och man kan uppnå ett 

ekonomiskt hållbart byggande. De sociala aspekterna inom 

hållbart byggande är väldigt svåra att definiera och ställa 

krav till. De kommer alltid vara individuella för varje projekt 

och vara beroende, inte bara av plats, utan även av 

kommande eller befintliga nyttjare av produkten. Men man 

får inom det sociala hållbara byggandet inte glömma bort 

verksamheten bakom produkten. Ett hållbart byggande 

innebär också att hela byggprocessen skall vara hållbar och 

då innefattar det alla medarbetare inom verksamheten. Inom 

Lean arbetar man med att höja varje enskild medarbetare 

genom att ge dem chans att påverka och ge förslag på 

förbättring. Goda arbetsförhållanden uppfyller inte bara 

filosofin inom Lean utan också grundkraven för ett socialt 

hållbart byggande 

 

Nyckelord: Projekteringsskedet, Lean, partnering, hållbart byggande, 

byggprocessen, Greenhouse                    
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Abstract 
 

Title: Opportunity for efficiency in design stage 

   A study on the application of Lean in the project 

Greenhouse Augustenborg 

 

 Author:  Sara Cassel 

 

Examiner: Anne Landin – Professor, Department of Building Sciences, 
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 Susanne Svegerud – Principal Process Manager 
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Problem: Has Lean worked as initially planned in the project 

Greenhouse Augustenborg? 

 

Did the application of Lean in the project Greenhouse 

Augustenborg made the design stage more efficient? 

 

How does Lean contribute to sustainable building in the 

project Greenhouse Augustenborg? 

 

Purpose: This study intends to examine ways to improve efficiency 

during the design stage using Lean and how each of its 

operators, such as the architect, the client and the designer, 

experiencing the tools of Lean used during this part of the 

construction process. The goal is to increase understanding 

of how the various parties involved in a project are working 

and what they think of the tools of Lean that they work with. 

The purpose of this study is to provide NCC and other 

parties feedback and input for future work with Lean and 

partnering and how these tools can be further streamlined. 
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The author's personal goal of the study is to gain a deeper 

understanding and knowledge of Lean and how Lean can be 

applied during the design process. 

 

Methods: In order to answer the study's research questions and purpose 

a literature study is combined with an interview study to give 

the reader a wider knowledge and understanding of the 

subject. The interview study consists of ten interviews with 

people who worked on the project Greenhouse 

Augustenborg during the design stage. 

 

The work is divided into three general phases - preparation 

phase, the implementation phase and the evaluation phase. It 

has been done to clarify the work from concept to final 

product. 

 

Conclusion: Management consisting of client and contractor went in with 

high hopes that Lean is an obvious way to a more efficient 

process. And that is certainly the case if one looks at the 

work of a long-term perspective. I believe that management 

was aware from the outset that it would not achieve any 

significant results, but this project was a pioneering project 

and they wanted to test how the work of Lean throughout the 

whole process would work, if it was even possible. 

 

The work has, even though the project serves as a guinea 

pig, worked very well. The project missed out on some 

elements that were attempted and hoped would work better, 

eg visualization of the process and the location of the project 

studio meetings. I believe the client and other stakeholders 

are satisfied with what they have achieved during the 

process. 

 

It is difficult to determine whether the work of Lean has 

streamlined the design stage of this project when the design 

just finished. It can be ascertained is that the schedule for the 

design is not exceeded and that it will defer any problems 

from the design stage to the production stage which 

normally is quite common to happen. With the help from 

using Lean and project studio meetings problems have been 

solved more effectively and at an early stage. So with that  
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said, there are clear indications that Lean contributed to 

efficiency in the design stage in the project Greenhouse 

Augustenborg. 

 

Using interview study the sustainable building defined to be 

due to three aspects, ecology, economy and social. In 

ecology contributes Lean to eliminate waste and ensure 

product and material roller entire life and that it’s 

environmental impact is minimized. By reducing and 

efficiency of resource use, eliminating unnecessary work and 

prioritize longer term solutions can reduce costs radically 

and to achieve an economically sustainable construction. 

The social aspect of sustainable construction is very difficult 

to define and require to. They will always be individual to 

each project and depend , not only by location but also by 

future or existing users of the product. But you have in the 

social sustainable construction not forget the business behind 

the product. Sustainable construction also means that the 

entire construction process has to be sustainable and then 

include it to all employees within the business. Lean is 

working to raise each employee by giving them the chance 

to influence and give suggestions for improvement. Good 

working conditions not only meet the philosophy of Lean, 

but also to the basic requirements for a socially sustainable 

construction 

  

Keywords:  Design stage, Lean, partnering, sustainable building, 

building process, Greenhouse 
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Förord 
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1 Inledning 

Detta examensarbete är menat att ge läsaren förståelse kring Lean-filosofin 

och dess betydelse för projekteringsskedet samt hur Lean kan forma 

arbetssättet genom ett projekt.  

 

1.1  Bakgrund 

Kraven på byggbranschen har stadigt ökat under en längre tid med strikta 

energi- och miljömål och upprepande citat om hållbart byggande. De ökade 

kraven kommer från både beställare, svensk regering och också samhället 

vilket gör att byggbranschen pressats till en förändring. Och i framtiden 

kommer vi inte ha något val. Vi har idag höga löner och skatter, antalet äldre 

som ska försörjas ökar och för att vi ska kunna konkurrera internationellt, där 

vi utmanas av effektiva byggkoncept och lägre avlönad arbetskraft, och ändå 

tjäna pengar till vår välfärd måste vi bli effektivare inom byggsektorn som 

idag står för den största omsättningen på den offentliga marknaden.
1
 

Användandet av resurserna måste bli mer effektivt och kostnaderna för ett 

projekt måste minska. 

 

En studie som Svensk Byggtjänst har publicerat år 2007
2
, som är byggd på 

240 intervjuer av aktörer inom byggbranschen, visar att om man uppnår en 

effektivare kommunikation mellan aktörerna i ett projekt kan man minska 

kostnaderna för ett byggprojekt med upp till 15 %. Något som är ännu mera 

anmärkningsvärt är de ytterligare effekter som en effektivare kommunikation 

kan ge den totala byggprocessen. De viktigaste effekterna som studien tyder 

på är bättre tidhållning och minskad risk för störningar, samt en ökad 

lönsamhet för de inblandade aktörerna. För att nämna några ytterligare följder 

av en effektivare kommunikation så anges snabbare informationsflöde mellan 

aktörerna, snabbare beslut, möjlighet att lära av misstag, mindre risk för 

stressituationer och bättre slutprodukt för en lägre kostnad. Trots att studien 

genomfördes för flertalet år sedan antydde man redan då på att en förändring 

behövdes inom verksamheterna. Tankarna kring att bilindustrins arbete med 

Lean-filosofin skulle kunna anpassas till byggbranschen fanns redan på tal då.
3
     

 

  

                                         
1
 Dagens samhälle. Byggbranschen toppar offentliga intäktsligan. Dagens samhälle. 19 

November 2013. 
2
 Svensk Byggtjänst. Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i 

byggprocessen. Stockholm : Svensk Byggtjänst, 2007. 
3
 Teknologisk Institut. Använd Lean och BIM för att Effektivisera byggprocessen! [pdf] 

Stockholm : Teknologisk Institut, 2009. 
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Det finns flera problem under byggprocessen som också tyder på att behovet 

av en förändring finns. I projekteringsskedet menar man att alla inblandande  

inte alltid får samma information, att konsulterna får otillräckliga eller 

otydliga underlag och att alla förutsättningar och beslut inte blir 

dokumenterade. Studien visar också att det finns brister i underlagen som 

leder till ändringsarbeten i produktionsskedet och hela ¾ av alla intervjuade 

styrker detta problem. Anledningen till att kommunikationen idag brister kan 

bero på att många tycker att antalet avstämningsmöten under byggprocessen är 

för få, att aktörerna tolkar underlagen de tilldelas på olika sätt och att varje 

aktör bara ser till sin del av projektet och inte helheten. 

 

För att skapa någon form av ett perspektiv till hur kostsam dålig 

kommunikation faktiskt är så kan man som en jämförelse använda sig utav de 

totala kostnaderna för ny- och ombyggnad under år 2006 som uppgick till 173 

miljarder kronor. Hade byggsektorn haft en bra kommunikation hade man 

kunnat spara 22 miljarder kronor, bara i Sverige. 

 

En tidigare forskning från Chalmers Tekniska Högskola visar att en 

byggnadsarbetare i snitt bara använder 40 % av sin arbetstid till 

värdeskapande arbete.
4
 Det är ett starkt tecken på att byggsektorn har en viktig 

uppgift framför sig och att man behöver öka effektiviteten och genom det 

också minska kostnaderna. 

 

Byggbranschen är i behov av en ny byggkultur. Man behöver komma till 

insikt att byggsektorn behöver människor med utbildning och kompetens som 

är speciellt lämpad för denna förändring. Denna nya byggkultur måste grundas 

i ett kontinuerligt flöde, från första skiss till färdigt hus. Förändringen ställer 

höga krav på projektledning och entreprenörer. Alla aktörer måste vara 

inställda på att en förändring kommer leda till en förbättring av hela 

byggsektorn. Något som är extra viktigt är att aktörerna måste vara hårda på 

att endast värdeskapande processer skall tillåtas och processflödet måste 

ständigt vara välplanerat samt att alla ändringar och återgärder måste 

prioriteras högt. 

 

1.2  Problemställning 

En professor vid namn Per-Erik Josephson vid Chalmers Tekniska Högskola 

hävdar att 30-35 % av byggkostnaderna idag är slöseri och som teoretiskt sätt 

borde gå att få bort. Professorn definierar slöseri lite hårddraget till allt som  

                                         
4
 Svensk Byggtjänst. Fyra röster om vägen mot en lönsammare byggprocess. Stockholm : 

u.n., 2008. 
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inte tillför ett värde till slutprodukten. Han tycker att man ska se positivt på 

begreppet och försöka hitta de förbättringar som kan ge störst effektivitet. Han 

menar att man skall identifiera det slöseri som finns under byggprocessen och 

förbättra de verktyg man arbetar efter.
5
 

 

Som nämnts tidigare behöver aktörerna ändra sin struktur och kultur för att 

minska slöseriet. Det krävs tydliga projektorganisationer som ser till hela 

byggprocessen och en effektiv kommunikation. Det handlar först och främst 

om att byggbranschen måste ändra attityd i sitt ledarskap och börja driva 

successiva förändringar och förbättringar framåt. Anledningen till att jag 

skriver byggbranschen och inte t ex byggherre eller entreprenör är för att 

poängen är att hela branschen måste ändras. Tankesättet måste förändras, från 

byggherre till underentreprenör och materialleverantör.   

 

Men det räcker inte med att tala om att förbättras och vilja förändras, det är 

resultaten som räknas och det är då viktigt att undersöka om visionen man 

hade från början faktiskt har fungerat som man först planerade. En 

förutsättning för all utveckling är viljan att utvärdera, lära sig och prova nya 

alternativ. Det gör man genom att skapa ett underlag för en lärande 

organisation.
 6

 

 

Studien kommer med nedanstående frågeställningar att undersöka resultatet av 

användningen av lean som ett verktyg för effektivisering av 

projekteringsskedet. Målet är att med hjälp av frågeställningarna uppnå syftet 

med studien.   

 

- Har Lean fungerat som man först planerat i projektet Greenhouse 

Augustenborg? 

- Har tillämpningen av Lean i projektet Greenhouse Augustenborg 

effektiviserat projekteringsskedet? 

- På vilket sätt bidrar Lean i projektet Greenhouse Augustenborg till ett 

hållbart byggande? 

 

  

                                         
5
 Svensk Byggtjänst. Fyra röster om vägen mot en lönsammare byggprocess. Stockholm : 

u.n., 2008. 
6
 Ulf Åberg, vd Open House Production AB. Industrialiserad byggprocess - Möjlighet 

eller myt? Stålbyggnad. 2007. 
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1.3 Syfte 

Denna studie har för avsikt att undersöka möjligheterna till att effektivisera 

arbetet under projekteringsskedet med hjälp av Lean och hur varje ingående 

aktör, som exempelvis arkitekt, beställare och konstruktör, upplever de Lean-

verktyg som används under denna del av byggprocessen. Målsättningen är att 

öka förståelsen för hur de olika parterna, som ingår i ett projekt, arbetar och 

vad de anser om de gemensamma verktyg inom Lean som man arbetar efter. 

Syftet med studien är att ge NCC och övriga aktörer feedback och underlag för 

framtida arbete med Lean och partnering och hur dessa verktyg kan 

effektiviseras ytterligare. 

 

En stor del av arbetet i projekteringsstadiet handlar om att alla parter 

tillsammans ska arbeta mot ett hållbart byggande och det är då viktigt att alla 

parter har förståelse för hur det skall gå till och vad det innebär att bygga 

hållbart. 

 

Med hjälp av en litteraturstudie och flertalet intervjuer med de ingående 

aktörerna i projektet Greenhouse Augustenborg skall denna studie ge insikt i 

hur olika parter tänker kring Lean och hur det används i projekteringsstadiet, 

ge förståelse i hur det kan ge effekter på arbetets effektivitet och målsättning 

samt besvara studiens frågeställningar. 

 

Författarens personliga mål med studien är att få en fördjupad förståelse och 

kunskap kring Lean och hur Lean kan tillämpas under projekteringsprocessen. 

 

1.4 Avgränsningar 

I studien har jag valt att fokusera på Lean som ett användbart verktyg i 

projekteringsskedet. Det har diskuterats kring Lean under flertalet år och 

tankarna kring filosofin är delad hos många. Många anser att det inte går att 

implementera på byggbranschen och andra tycker att det är idealiskt, bara det 

används på rätt sätt. Lean används idag trots det av många stora byggbolag 

och även om det inte uppfylls till fullo så kan man ändå se tydliga spår av 

Lean i många av de verktyg man använder sig utav under projekteringsskedet. 

 

Anledningen till att jag valt att fokusera på projekteringsskedet är dels NCCs 

efterfrågan på svar av studiens frågeställning men valet grundar sig också på 

en undersökning från Svensk Byggtjänst som styrker det ökande behovet av  
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kommunikation genom byggprocessen men framför allt i planerings- och 

projekteringsskedet.
7
 

 

Jag har valt att inte göra en fördjupning mer än att nämna närliggande verktyg 

som kan användas i en organisation. Detta gör jag för att inte bredda mitt 

arbete för mycket och hålla kvar fokus på Greenhouse Augustenborg och hur 

Lean har fungerat genom projekteringsskedet i detta projekt.  

 

Studien avgränsas till att enbart fördjupa sig i projektet Greenhouse 

Augustenborg. Detta görs på grund av att det både är ett pågående projekt där 

varje ingåenda part fortfarande arbetar aktivit med hjälp av lean-verktyg samt 

att projektet anses vara ett projekt i framkant när man pratar om hållbart 

byggande. 

 

För att bredda förståelsen kring effekterna av Lean kommer studien inriktas 

vidare på hållbart byggande och hur man i projektet definierar detta begrepp. 

Jag kommer under denna studie fokusera på miljö- och energifrågor i relation 

till arkitekten och har gjort ett medvetet val att bortse från ekonomi och 

samhällets krav i frågan om hållbart byggande för att avgränsa mitt arbete till 

miljö- och energifrågor. 

 
Urvalet till intervjustudien har gjorts med hjälp av indirekta faktorer som 

betyder att deltagarna har valts efter sin medverkan i projektet Greenhouse 

Augustenborg. Urvalet har gjorts med syfte att få så täckande information 

kring frågeställningen som möjligt så att en slutsats till viss del kan grundas på 

intervjustudiens resultat.  

 

                                         
7
 Svensk Byggtjänst. Besparingsmöjligheter genom effektivare kommunikation i 

byggprocessen. Stockholm : Svensk Byggtjänst, 2007. 
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2 Metod 

Nedan följer en beskrivning kring rapportens upplägg och genomförande. 

2.1  Angreppssätt 

Jag har valt att utgå från den abduktiva metoden där jag med hjälp av teori och 

empiri kommer formulera analys och svar på frågeställningen utefter arbetets 

gång.
8
 

 

En intervjustudie används för att samla in empiri till studien och för att ge en 

uppfattning kring verkligheten. Intervjustudien består av tio intervjuer där 

personer som arbetat med projektet Greenhouse Augustenborg under 

projekteringsskedet har intervjuats. Jag använder mig utav ett kvalitativt 

angrepssätt där intervjuerna är uppbyggda i form av frågor med öppna svar 

och där frågorna kan varierа beroende på vem som intervjuas men jag 

använder mig också utav en semistruktur av intervjufrågorna som innebär att 

samma frågor kommer ställas till alla deltagare. Alltså är grunden till 

intervjuerna densamma för alla deltagare men jag har kompletterat frågorna 

för vissa deltagare med större inblick i projektet. Genom att använda samma 

frågor till fler deltagare ger det deltagarna en lika stor chans att säga sin åsikt 

och resultatet av intervjustudien blir på så sätt lättare att jämföra. Ett 

kvalitativt angreppssätt syftar till att skapa fördjupad förståelse för attityder 

och ideer hos människor som medför till dess handlingar. En motsatts till 

kvalitativt angreppssätt är kvantitativt angreppssätt och det hade passat bättre 

om denna studie istället syftade till att besvara vilka verktyg som kan 

användas i projekteringsstadiet.  

 

2.2  Arbetsprocess 

För att besvara studiens frågeställning och syfte kombineras en litteraturstudie 

med en intervjustudie för att ge läsaren en bredare kunskap och förståelse för 

ämnet. Meningen är att teori och empiri ska bidra till en djupare förståelse. 

 

Jag har valt att dela in mitt arbete i tre övergripande faser – förberedelsefasen, 

genomförandefasen och utvärderingsfasen. Det gör jag för att tydliggöra 

arbetets gång från idé till slutprodukt. I dessa tre faser ingår examensarbetets 

nödvändiga aktiviteter för att besvara rapportens frågeställning och syfte. 

 

  

                                         
8
 Duc, Michael Le. http://www.leduc.se/metod/index.html. Metodhandbok som tankekarta. 

[Online] Mälardalens högskola, den 23 10 2011. [Citat: den 25 02 2014.] 
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 2.2.1  Förberedelsefasen 

En viktig del i att planera examensarbetet är att ta fram en tidplan. Den 

upprättades i samband med att avgränsning, formulering av syfte och en 

disposition togs fram. Tidplanen gav en klar bild av arbetets omfattning och 

den har sedan använts under arbetets gång för att stämma av om arbetet ligger 

i fas. Tidplanen bestod av flertalet delmål som hjälpte till att föra arbetet 

framåt.  

 

För att förbereda arbetsgången genomfördes en mindre metodstudie. Den gav 

klarhet i hur teori och empiri skulle bemötas och hur val och avvägningar 

borde genomföras för att förstå hur de påverkar resultat och slutsatser. 

Eftersom studien är menad att ge läsaren förståelse kring Lean-filosofin och 

dess betydelse för projekteringsskedet samt hur Lean kan forma arbetssättet 

genom ett projekt passar det kvalitativa angreppssättet.
9
 

 

En mindre litteraturstudie gjordes även för att ge en översikt kring 

problemställningen och för att öka syftets betydelse samt att ge grund för den 

djupare litteraturstudien som följer i genomförandefasen.  

 

 2.2.2 Genomförandefasen 

En litteraturstudie genomfördes i studiens början för att ge en teoretisk grund i 

de ämnen som studien behandlar och för att ge författaren insikt i vad som 

tidigare gjorts inom studiens område. Den tryckta litteraturen har visats sig 

vara en aning begränsad och daterad inom området. Andelen svenska källor är 

också väldigt begränsad. Detta beror troligtvis på att ämnet är relativt nytt och 

många företag inom byggbranschen fortfarande arbetar med att utveckla 

arbetet inom Lean. Det finns därför fler digitala källor kopplade till detta 

ämnesområde och det är mestadels dem författaren använt som referens för 

litteraturstudien. 

 

Vid en litteraturstudie är det viktigt att vara observant och källkritisk. En källa 

som innehåller mycket information behöver inte alltid vara en bra källa. Det är 

viktigt att ha koll på vilken typ av källa det är, vem som är författare samt 

kunna bedöma textens syfte och källans aktualitet. Då litteraturen inom 

studiens ämne har varit begränsad har stor del av teorin hämtats från samma 

källa vilket kan bidra till att vissa källor uppfattas som vinklade. Det gör 

studien mindre tillförlitlig i det avseendet.
10

 

 

                                         
9
 http://kvalitativmetod.webs.com/problemformulering.htm . Kvalitativ metod. [Online] 

[Citat: den 03 03 2014.] 
10

 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik. Lund : u.n., 2006. 
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Något som författaren uppmärksammade efter hand var hur viktigt det var att 

begränsa ämnesområdet och formulera en tydlig frågeställning. Med den 

ökade kunskapen inom ämnet ökade även sökandet efter litteratur och det 

gjorde att studien efterhand blev väldigt omfattande. För att göra arbetet 

hanterbart gjordes en medveten avgränsning och en omformulering av 

frågeställningen. En åtgärd som var oundviklig.  

 

 2.2.2.1 Intervjustudie 

Efter att insamlad teori inom området för studien bearbetats påbörjades en 

studie kring intervjuteknik. Detta gjordes för att ge författaren kunskap om hur 

en intervju byggs upp på bästa sätt för att besvara frågeställningen och för att 

få tips om hur en väl genomförd intervju skall gå till. Författaren fick även 

kunskap om hur man som intervjuare skall hantera en intervju och bemöta den 

intervjuade. Denna korta studie gav värdefull kunskap kring hur intervjuer kan 

användas, både i forskningssyfte och för lärande. 

 

Då det var dags att formulera intervjufrågorna utgick författaren från de 

frågeställningar som ligger till grund för hela studien. Det gjordes för att 

säkerställa att resultatet av intervjustudien besvarar frågeställningen. 

Ytterligare en aspekt som ligger till grund för bra frågeformuleringar är att 

vara ordentligt påläst på ämnet och studiens syfte.
11

 Studiens frågeställningar 

kan ses som något allmänt formulerade problem och dessa faller oftast sönder 

i en rad mindre delproblem, så även i detta fall. Utifrån delproblemen har 

frågorna till intervjustudien formulerats.   

 

För att möjliggöra att formuleringarna blir så betydelsefulla och intressanta i 

sammanhanget som möjligt har författaren använt sig utav konceptualisering. 

Det är ett effektivt sätt att identifiera, värdera och lyfta fram de begrepp som 

är avgörande för resultatet.
12

 Konceptualisering kan delas in i tre delar och är 

enkelt att följa för att uppfylla en bra frågeformulering. 

1. Identifiera vilka begrepp som är betydelsefulla i sammanhanget. Har 

författaren inte koll på dessa blir frågorna lätt slumpartade och det finns 

risk för att orelevanta frågor förekommer. 

2. Upprätta en modell över de relevanta begreppen, deras komponenter 

och eventuella samband med andra begrepp. Utan modellen är det svårt  

 

                                         
11

 Intervjuteknik och analys av intervjudata. Ph.D., Eva-Lotta Sallnäs. Stockholm : CSC, 

Kungliga Tekniska Högskolan, 2007. 
12

 Tengbom. http://www.tengbom.se/sv-SE/projekt/226/konceptualisering. 

Konceptualisering. [Online] Tengbom. [Citat: den 06 05 2014.] 
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att göra nödvändiga avgränsningar eller att gå in i detalj på vissa av 

begreppen. 

3. Det är viktigt att ha förståelse för hur olika begrepp kan komma till 

utryck i människors beteenden och författaren bör därför vara försiktig 

med hur han/hon använder dem samt vara insatt i tidigare forskning och 

fakta kring dessa begrepp för att inte ge tomma spekulationer utan 

belägg för sina antaganden. Utan en uppfattning om detta är det svårt att 

konkretisera innehållet i intervjun och det går heller inte att genomföra 

de kontroller av intervjuns validitet som är nödvändiga.
13

 

 

Det är också viktigt att författaren har det klart för sig vad författaren själv 

menar med varje begrepp, då det kan behöva förklaras under intervjun och att 

det i efterhand underlättar utvärderingen av intervjustudien. 

 

När man slutligen formulerar sina frågor är det givande att tänka ut i förväg 

vad för information frågorna kan ge. På så sätt kan man sålla bort de frågor 

som visar sig inte vara av intresse. Det är också nödvändigt att tänka på om 

någon av frågorna behöver ytterligare information för att beskriva de ingående 

begrepp som frågan består av. 

 

Intervjuerna genomfördes vid ett personligt möte med alla deltagare bortsätt 

från intervjun med byggherren och de var inbokade i relativt god tid före 

intervjutillfället. Frågorna är uppbyggda med syfte att få förståelse för de 

intervjuades erfarenheter och tankar kring ämnet.  

 

 2.2.3 Utvärderingsfasen 

I utvärderingsfasen har resultatet av intervjustudien sammanställts och analys 

samt slutsats har blivit formulerade. Intervjustudien väckte även egna tankar 

som blev grund till studiens diskussionsavsnitt. 

 

Att sammanställa intervjustudien visade sig vara krävande då författaren ville 

skapa en så verklig bild som möjligt av aktörernas erfarenheter och tankar. En 

längre sammanfattning har gjorts där de ingående parterna har delats in i 

ansvarsuppgifter för att skapa en så enkel jämförelse som möjligt mellan dem.   

 

2.3 Validitet och reliabilitet 

Författaren har använt sig utav källkritik genom hela litteraturstudien vilket 

understödjer att all teori i studien är riktig och tillförlitlig. 

                                         
13

 Andersson, Bengt-Erik. Som man frågar får man svar. Stockholm : Norstedts 

Akademiska Förlag, 2005. 
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Validiteten för studiens metod anses vara god då relevant litteratur inhämtats 

genom en litteraturstudie och där en intervjustudie bestående av 10 intervjuer 

har bidragit till bred och nödvändig empiri för studien så att frågeställningen 

kunde besvaras. Validitet beskriver om studiens metod avser den information 

som man söker. 

 

En metods reliabilitet beskriver hur känslig metoden är för slumpinflytelser. 

En låg reliabilitet betyder att samma metod ger olika resultat vid olika 

tillfällen. Författaren anser att studien har en relativt hög reliabilitet då empirin 

bygger på erfarenheter och tankar från de intervjuade av något som redan hänt 

och att de intervjuade då inte bör ändra uppfattning under studiens gång. Varje 

intervjudeltagare intervjuades endast en gång och hade inte möjlighet att ändra 

sina svar i efterhand.       

 

Med avseende på intervjustudiens vikt för analys och slutsats borde 

intervjustudien fått mer avsedd plats i själva genomförandefasen. Då hade 

författaren möjligtvis kunnat jämföra erfarenheter med tidigare projekt och det 

hade gett mer underlag för slutsatsen. Metodval för denna studie har i övrigt 

fungerat bra. En litteraturstudie krävdes för att skapa grundläggande teori för 

studien och den hade inte kunnat samlas in med någon annan metod. Likaså 

gäller för empirin. Val av enskilda intervjuer passade bra då de intervjuade 

skulle tala om personliga erfarenheter och tankar. I en öppen intervju med 

flera deltagare samtidigt finns risk för att alla deltagare inte deltar och väljer 

att inte säga något för att verka på visst eller annat sätt.  
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3 Referensobjekt Greenhouse 

3.1 Greenhouse Augustenborg 

Nedanstående beskrivning kring projektet Greenhouse Augustenborg bygger 

på en sammanfattning av interna dokument från MKB Fastighets AB. 

 

 3.1.1 Presentation 

Med dagens ökande efterfrågan på att bo miljövänligt och energisnålt satsar 

MKB Fastighets AB, som är Malmös största bostadsbolag, på att skapa ett nytt 

innovativt och nytänkande boende i ekostaden Augustenborg. Visionen är att 

skapa ett spjutspetsprojekt för hållbart boende där Greenhouse uppfyller den 

moderna och urbana människans krav på att kunna bo bra, fräscht, modernt 

och hållbart.
14

 

 

Målet med projektet är att det skall vara innovativ inom energi, miljöteknik, 

odling, livsstilsfrågor och social gemenskap. Allt för att ge de boende 

möjlighet till att leva mer resurssnålt men med bibehållen kvalitet. Något som 

MKB definierar som leva hållbart.      

 

Tanken är att Greenhouse, som är planerat att stå klart för inflyttning under 

2016
15

, skall komplettera den redan befintliga bebyggelsen som finns inom 

området i Augustenborg med helt nya kvaliteter där de boende ska få 

möjlighet att odla sina egna grönsaker både på balkong och på byggnadens 

tak. Projektet skall möjliggöra att de boende kan bo i staden och samtidigt 

kunna välja att leva ”grönt”, som generellt är lättare att göra utanför staden.  

 

Byggstarten sker under våren 2014 och byggnaden skall, när den är klar, bli 14 

våningar hög och innehålla 36 lägenheter men också verksamheter och 

service. Lägenheterna är byggda för att passa både för en familj och också ett 

singelhushåll. Trots det är ytan i lägenheterna relativt liten men det är ett 

medvetet val för att skapa en så klimatsmart yta som möjligt. Meningen är att 

de boende skall ha insikt i, och bära ansvaret över, sin egen resursförbrukning 

och hur de själva kan påverka sitt sätt att leva hållbart.
16

 Lägenheterna är 

därför utrustade med enklare lösningar för att ge de boende kontroll över sin 

egen varmvatten- och elanvändning samt avfall och transporter.  

                                         
14

 MKB Fastighets AB. Miljö och gestaltningsprogram Greenhouse Augustenborg. 

Malmö : MKB Fastighets AB, 2012-08-22. 
15

  —. www.mkbfastighet.se. Greenhouse. [Online] [Citat: den 03 03 2014.] 

http://www.mkbfastighet.se/templates/NewApartmentsProject.aspx?id=297624. 
16

 NCC AB. www.ncc.se. http://www.ncc.se/Byggnader/Bostadshus/Odlarlagenheter-

Flerbostadshus-Malmo/. [Online] [Citat: den 03 03 2014.] 



 

 

 

14 

Möjlighet till effektivisering i projekteringsskedet 

Greenhouse ingår i ett led där man arbetar mot att skapa en långsiktig 

resurshushållning och ett minskat slöseri både under byggprocessen och också 

under utnyttjandet av byggnaden. Det innebär från MKB:s sida att man 

”anlägger ett helhetsperspektiv” där man säkerställer att byggnaden uppfyller 

såväl högt ställda miljökrav som långsiktigt ekonomiska krav. Det gör man 

genom att ständigt arbeta strukturerat genom hela processen från projektering 

och till byggande. Man har i projektet valt att arbeta efter verktyg som man 

döpt till ”Lean and Green” och de bygger på filosofin kring Lean. Vid en 

senare del i studien kommer författaren att mer ingående gå in på vad Lean 

betyder och vad det kan komma att innebära för ett projekt. 

 

Man har i projekteringsskedet valt att göra byggnadstekniska och klimatsmarta 

lösningar för att uppnå den låga energianvändning och sunda innemiljö som 

projektet kräver. Man har gjort miljövänliga materialval som ska vara 

långsiktigt riktiga vad gäller både hållbarhet och tillverkning. De åtgärder, 

produktval och system man gjort ska möjliggöra för de boende att leva 

energisnålt och miljöanpassat. Under arbetets gång har även en stor del av de 

åtgärder som genomförts gjorts i samverkan med de som redan är boende i 

området Augustenborg. Detta har man gjort med vetskapen om att de boende 

vet vilka behov och viljor som finns hos de med intresse för att leva hållbart. 

För att skapa en djupare förståelse kring beställarens mål med projektet 

Greenhouse Augustenborg finns en övergripande figur på de funktionskrav 

som ställts (se figur 1). 

 

Området där Greenhouse byggs är internationellt känt för sitt arbete med 

hållbar stadsutveckling och projektet är tänkt som en fortsättning på ekostaden 

Augustenborg. Området är ett av Malmös starkaste varumärken och anses 

unikt på flera sätt vad det gäller ekologisk och social omställning då det är en 

av världens främsta och mest omtalade bostadsområde inom just dessa 

områden. Arbetet med Augustenborg strävar ständigt efter att vara i 

framkanten vad gäller innovation inom stadsplanering, bostäder och 

levnadsmiljö och det gör att området ofta får besök av bostadsbolag, 

stadsplanerare, kommuner och verksamheter som även de vill dra nytta av 

kunskaperna i Augustenborg. Denna uppmärksamhet som området får 

möjliggör att ekostaden kan nå ut till, påverka och influera en enorm mängd 

aktörer inom byggbranschen, både i Sverige och också internationellt. 

 

Området uppkom mellan 1948-1952 och var redan då nytänkande inom 

miljöfrågor. Man använde sig av olika sorters miljöteknik i form av nya 

system för dagvattenhantering, gröna tak och avfallshantering. MKB använder  
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idag området för att testa och förfina nya miljösatsningar i praktiskt bruk 

innan de kan användas för andra bostadsområden och nyproduktion.
17

 Det är  

därför förståeligt att projektet Greenhouse har sin placering här och när det är 

färdigbyggt kommer få en stämpel som regionens klimatsmartaste byggnad. 

 

  

                                         
17

 MKB Fastighets AB. Faktablad Greenhouse Augustenborg. Malmö : MKB Fastighets 

AB. 

Figur 1. Funktionskrav Greenhouse Augustenborg 
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3.1.2 Organisation 

Projektets byggherre och beställare är MKB Fastighets AB och de har efter 

godkänt anbud från NCC upphandlat dem som totalentreprenör för projektet. 

Arkitekt är Jaenecke Arkitekter AB och de har med beställarens krav och 

visioner ritat hur Greenhouse skall se ut. Övriga entreprenörer som 

upphandlats för el, VS och vent är E A Installationer, Rörläggaren AB och 

Ventilation Entreprenad AB.
18

 

 

Inom MKB finns det en projektledare för projektet och som stöd inom 

miljöområdet finns en miljöansvarig från Augustenborg bostadsområde, 

MKBs miljöchef och en miljöstrateg. Från NCC finns i utrednings- och 

projekteringsskedet en projekteringsledare som är första ansvarig för att 

informera alla underentreprenörer och konsulter vad gäller relevanta delar 

inom miljöhandlingsplanen.
19

 

 

Organisationen bygger på en samarbetsentreprenad som heter partnering och 

det kommer mer ingående förklaras under sektion 3.3.  

 

3.1.3 Certifiering 

Med krav på att erbjuda ett boende med god och trygg inomhusmiljö där extra 

höga krav ställs på samtliga ingående material i hela tillverkningsprocessen, 

från råvaror till färdig byggnad, har MKB valt att certifiera byggnaden efter 

miljöklassningssystemet Miljöbyggnad och ambitionerna är att den färdiga 

byggnaden skall uppnå kraven för miljöklass guld. Man har även valt att 

projektera byggnaden efter kriterierna för Passivhus. Tanken är att dessa två 

externa miljöklassningssystem skall kvalitetssäkra hela processen genom 

projektet och ge MKB ett sätt att kommunicera byggnadens miljöprestanda till 

allmänheten och de blivande hyresgästerna. 

 

Byggnaden skall få certifiering guld för miljöbyggnad men för att begränsa 

energiförbrukningen för byggnaden skall denna certifiering kombineras med 

passivhus standard. Det har visats sig vara krångligt för projekteringen då de 

skiljer sig något åt men det har ändå varit något man strävat efter. 

 

 

                                         
18

 Svensk Byggtjänst. www.partnersok.byggtjanst.se. Jaenecke Arkitekter AB, 

Byggprojekt: Greenhouse, Malmö. [Online] Svensk Byggtjänst. [Citat: den 10 03 2014.] 

http://www.partnersok.byggtjanst.se/projekt/14677/jaenecke-arkitekter-
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Målet med certifieringen är att projektet skall bli ett föredöme genom 

hushållning med resurser. Onödiga installationer och material skall undvikas 

och i de situationer där funktioner kan samköras skall de göra det där det är 

möjligt. En miljöklassning gör att hela byggprocessen blir kvalitetssäkrad.  

 

Genom hela projektet skall det även finnas en miljöcontroller som kontrollerar 

att detta följs genom alla delar av processen
20

 men entreprenörens egna 

utsedda miljöansvarig skall ansvara över den huvudsakliga administrationen 

av miljöklassningssystemet genom hela byggprocessen. Certifieringen handlar 

inte bara om att de utsedda miljöansvariga skall arbeta med detta, meningen är 

att alla aktörer i projektet skall bidra med den tekniska och yrkesmässiga 

kompetens som certifieringen kräver inom varje del och område. 

Miljöklassningen och en aktiv och förebyggande kvalitetsstyrning skall 

tillsammans bilda den röda tråden för alla aktörer i projektet. På så sätt arbetar 

alla tillsammans för att uppnå byggherrens vision och de målsättningar som 

finns inom projektet. 

 

3.1.3.1 Miljöklassningssystemet Miljöbyggnad Guld 

Idag är 153 byggnader i Sverige certifierade efter 

systemet Miljöbyggnad och många fler ligger under olika 

faser för att i framtiden bli certifierade.
21

 Miljöbyggnad 

är Sveriges snabbast växande miljöcertifieringssystem 

och mycket av det har att göra med att det har utvecklats 

efter svenska förhållanden med svenska bygg- och 

myndighetsregler och svensk byggpraxis som grund. 

Detta gör att det är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt 

att certifiera byggnader om man vill att de skall 

upprätthålla hög standard och bli miljömässigt hållbart. Arbetet med systemet 

startade år 2005 och det kallades då för Miljöklassad byggnad. År 2011 gick 

huvudmannaskapet över till Sweden Green Building Council. 

 

Det finns tre saker som kännetecknar Miljöbyggnad och det är sänkta 

driftkostnader, med effektiv energianvändning, tydlig uppföljning samt tre 

huvudindikatorer som har fokus på energi, innemiljö och tydliga krav på 

byggmaterial.
22

 Tanken är att systemet skall förse fastighetsägare och  

                                         
20 

MKB Fastighets AB. Miljö och gestaltningsprogram Greenhouse Augustenborg. 

Malmö : MKB Fastighets AB, 2012-08-22. 
21

 Sweden Green Building Council. www.sgbc.se. Aktuell statistik för Miljöbyggnad. 

[Online] Sweden Green Building Council, den 31 05 2013. 
22

 —. www.sgbc.se. Miljöbyggnad - miljöcertifiering utifrån svenska förhållanden. 

[Online] Sweden Green Building Council, den 10 06 2011. [Citat: den 26 04 2014.] 

http://www.sgbc.se/certifieringssystem/miljoebyggnad. 
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konsulter med goda underlag för att skapa en sund miljö där människor kan 

känna sig trygga. 

 

Systemet fokuserar enbart på själva byggnaden och tar inte hänsyn till andra 

externa faktorer som kan skapa ytterligare brister. Certifieringen kan användas 

för både nyproducerade och också befintliga byggnader oavsett om det är  

lokaler, handelsbyggnader eller bostäder. Oavsett storlek, ägar- och 

förvaltningsform kan både fastighetsägare och fastighetsförvaltare erhålla 

certifieringen för sina byggnader. Fastighetsägare rekommenderas dock att 

anlita en certifierad miljöbyggsamordnare som har utbildning i hur systemet 

fungerar och som vet hur de olika indikatorerna inom systemet skall 

analyseras, redovisas och bedömas.  I nya byggnader skall resultatet verifieras 

efter 2 år och det gör att leverantörerna tvingas till att leva upp till de krav som 

de lovar vid leverans. Certifieringen gäller sen i högst 10 år men kan komma 

att dras in om byggnaden genomgår en större ombyggnad eller ändring av 

verksamheten som finns där.
23

 

 

Inom certifieringen finns flera betyg som värderar byggnadens prestanda. 

Betygen, eller klassningen, är BRONS, SILVER och GULD. Bedömningen 

för att uppnå certifieringen och vilken klassning byggnaden skall tilldelas 

finns tydligt och noga beskrivet under olika indikatorer. Nedan följer några 

huvudsakliga.
24

 

 

Energi: Syftet är att byggnader som projekteras, utformas och byggs skall 

använda så låg mängd energi som möjligt. Bedömningen görs efter 

byggnadens årliga specifika energianvändning enligt BBRs definition 

(kWh/m
2
,Atemp) och skall för klass GULD vara mindre än 65 % av BBRs krav 

på årlig energianvändning för byggnader uppvärmda med annat än el.   

 

Värmeeffektbehov: Syftet är att begränsa den tillförda effekten för 

uppvärmning. Bedömning görs på värmeeffektbehovet i W/m
2
,Atemp vid 

DVUT och kriterierna beror på om byggnaden definieras som elvärmd enligt 

BBRs definition. För klass GULD får värmeeffektbehovet uppnå till högst 25   

W/m
2
,Atemp vid DVUT. 

 

 

                                         
23

 Sweden Green Buildning Council. www.sgbc.se. Certifieringsprocessen för 

Miljöbyggnad. [Online] Sweden Green Buildning Council, den 10 10 2013. [Citat: den 27 

04 2014.] http://www.sgbc.se/certifiering-med-miljoebyggnad. 
24

 —. www.sgbc.se. Manualer, verktyg m.m. (Bedömningskriterier för nyproducerade 

byggnader [pdf]). [Online] den 23 06 2011. [Citat: den 06 05 2014.] 

http://www.sgbc.se/dokument-och-manualer. 
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Solvärmelast: Syftet är att begränsa solvärmetillskottet under den varma 

årstiden och på så sätt minska behovet av komfortkyla eller besvär med 

övertemperatur. Solvärmelasttalet får för klass GULD uppnå till högst 18 

W/m
2
golv. 

 

Energislag: Syftet är att belöna de byggnader som i stor utsträckning använder 

förnybar energi som ger lite utsläpp och lite avfall. Brukarenergin samt den 

årliga energianvändningens fördelning på olika miljökriterier är det som 

bedöms. För klass GULD skall mer än 20 % av den använda energin komma  

från antingen solenergi, vind- och vattenkraft eller industriell spillvärme som 

saknar försäljningsvärde och mindre än 20 % vardera får komma från icke 

miljögodkända pannor och energi som varken är förnybar eller flödande 

(exempelvis olja, kol eller kärnkraft). 

 

I projektet Greenhouse Augustenborg satsar man som nämnt ovan på att uppnå 

klass GULD för Miljöbyggnad. Ett problem som man stött på redan nu är att 

det idag inte är möjligt på grund av att Malmös fjärrvärmenät ej klassas som 

tillräckligt bra, enligt indikator för energislag. Projektet kan därför inte uppnå 

mer än klass BRONS för denna kategori. Men man arbetar, genom en 

pågående dialog, med att lösa detta tillsammans med Eon, som är leverantör 

för fjärrvärmen, för att hitta ett grönare alternativ. 

 

Ljudmiljö: Syftet är att byggnaden skall byggas på så vis att en god ljudmiljö 

uppnås. Bedömningen redovisas efter de svenska ljudstandarderna SS 25267 

för bostäder och SS 25268 för lokalbyggnader. Klass GULD skall minst uppnå 

ljudklass B och efter en enkät undersökning skall minst 80 % av de svarande 

brukarna anse att ljudmiljön är mycket bra, bra eller acceptabel. 

 

Fuktsäkerhet: Syftet är att byggnaden skall förvaltas på ett sätt så att risken för 

framtida fukt- och vattenskador minskar. Projekteringen och produktionen 

skall genomföras med hög fuktsäkerhet. För klass GULD krävs att en 

diplomerad fuktsakkunnig (från beställaren) och en fuktsäkerhetsansvarig 

(från entreprenören) finns till förfogande. Efter inflyttning skall även ett 

enkätresultat visa att högst 10 % av de svarande brukarna upplever mögellukt 

eller hälsobesvär. 

 

För jämförelse med övriga klassningskriterier inom Miljöbyggnad, se Bilaga 1 

Bedömningskriterier för nyproducerad byggnad.
25

 

 

                                         
25

 —. Bedömningskriterier för nyproducerad byggnad, Miljöbyggnad. [PDF] Stockholm : 

Sweden Green Building Council, 2012. 
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3.2 Övriga miljöklassningssystem 

(Se figur 2. för en jämförelse av några miljöklassningssystem.) 

3.2.1 LEED 

Det certifieringssystem som är mest utspritt över världen är LEED som står 

för Leadership in Energy and Environmental Design. Det är utvecklat av en 

förening i USA vid namn U.S. Green Building Council och den första 

versionen av systemet släpptes i slutet av 1990-talet och bygger på 

amerikanska standarder, vilket systemet gör än idag.
26

 

 

Systemet används för nybyggnad, ombyggnad och 

till befintliga byggnader och det är anpassat för 

alla typer av byggnader genom att det efter hand 

har utvecklats olika versioner från grundversionen. 

Tanken med certifieringen är att den ska i tidigt 

skede utmana designteamet till att tänka i en stor 

omfattning kring miljöaspekter för att ta hänsyn 

till globala prioriteringar som exempelvis 

vattenförsörjning och energianvändning. Betyget som en byggnad kan erhålla 

bygger på ett poängsystem och klasserna kallas för Certifierad, Silver, Guld 

eller Platinum. 

 

Den version av LEED som används mest för certifiering av kommersiella 

byggnader bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån indikatorerna närmiljö, 

energi- och vattenanvändning, material samt inomhusklimat. Byggnaden kan 

utöver dessa indikatorer vinna bonuspoäng genom innovation i projektet och 

för regionala hänsynsantaganden. Något som sticker ut för LEED är att dessa 

kriterier är detsamma för alla länder vilket gör att det i vissa fall kan bli svårt 

att göra en rättvis bedömning mellan byggnader på olika platser i världen. 

Men tanken med det är att varje klassning skall vara densamma över hela 

världen och kunden skall veta vad den klassen betyder och innebär. 

 

Idag finns certifieringssystemet i över 140 länder och i Sverige är antalet 

certifierade byggnader uppe i över 50 stycken, en siffra som kommer växa 

under kommande år då lika många väntar på att bli certifierade och tilldelas ett  

betyg.
27

 Den som fått en certifiering måste efter 5 år återrapportera så att 

vatten- och energianvändningskraven uppfylls.
28

 

                                         
26

 —. www.sgbc.se. LEED - Leadership in Energy and Environmental Design. [Online] 

Sweden Green Building Council, den 10 06 2011. [Citat: den 26 04 2014.] 

http://www.sgbc.se/certifieringssystem/leed. 
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3.2.2 BREEAM 

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett 

certifieringssystem utvecklat och administrerat av BRE från Storbritannien 

och är ett av de äldsta systemen i världen. BREEAMs första versioner kom ut i  

början av 1990-talet och är idag det mest utbredda systemet i Europa av de 

internationella miljöcertifieringssystemen.
29

 Strax under 250 000 byggnader är 

idag certifierade efter systemet och en miljon byggnader är registrerade för att 

bli certifierade i framtiden.  

 

Certifieringen fungerar som ett verktyg för att 

värdera och betygsätta byggnadens totala 

miljöpåverkan men fungerar också bra för att 

kordinera miljö- och klimatfrågan under 

projektets hela process.
 30

 

 

En certifiering från BREEAM använder erkända mått på funktion, som ställs 

mot etablerade regler och riktmärken, för att betygsätta byggnadens 

specifikation, design, konstruktion och användning.  De mått som används 

byggs på ett utbrett antal indikatorer och kriterier från allt mellan energi och 

ekologi. Indikatorerna omfattar aspekter som rör energi- och 

vattenanvändning, föroreningar, transporter, material, avfall, den inre miljön 

(hälsa och välbefinnande) samt ekologi- och ledningsprocesser.  

 

En bedömning för certifiering görs av en utbildad person från en licenserad 

organisation och under bedömningen går man igenom de olika skeden som 

finns i ett hus livscykel. Detta görs för att ge eventuella kunder, utvecklare 

eller beställare ett erkännande på marknaden för en byggnad med liten 

miljöpåverkan, förtroende för att byggnaden innehåller beprövad miljöpraxis, 

innovationsinspiration, ett riktmärke högre än bestämda regleringar, ett system 

för att minska driftkostnaderna och förbättra arbets- och livsmiljö samt en 

standard som visar en utveckling mot företagets miljömål. Systemet har också 

en positiv inverkan på utformning, byggande och förvaltning av en byggnad  

 

                                                                                                                            
27

 —. www.sgbc.se. Certifierade och registrerade byggnader i LEED. [Online] den 07 01 

2014. [Citat: den 03 05 2014.] http://www.sgbc.se/certifierade-byggnader-i-leed. 
28

 Sweden Green Building Council. LEED - Informationsblad. [PDF] Stockholm : 

Sweden Green Building Council, 2011. 
29

 Sweden Green Building Council. www.sgbc.se. BREEAM-SE. [Online] Sweden Green 

Building Council, den 10 06 2011. [Citat: den 03 05 2014.] 

http://www.sgbc.se/certifieringssystem/breeam. 
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och upprätthåller på så vis en stark teknisk standard med strikt 

kvalitetssäkring.
31

 

 

Sedan 2013 används en försvenskad version av BREEAM i Sverige som 

kallas BREEAM-SE. Anpassningen gjordes av Sweden Green Building 

Council och den gör det möjligt att certifiera byggnaderna efter svenska regler 

och standarder och samtidigt behålla samma erkännande som det 

internationella systemet har. Väljer man att certifiera byggnaden efter 

BREEAM och systemets hårda krav innebär det att man inte bara får en 

byggnad som starkt bidrar till en bättre miljö, utan också en bra investering då 

svenska och internationella investerare ofta ser ett högre värde i att 

certifieringen kan jämföras på en internationell marknad.
32

  

 

 3.2.3 Svanen 

För drygt 20 år sedan startade Svanen och blev då 

Nordens officiella miljömärke. Syftet var att ge de 

nordiska konsumenterna information för att välja de 

bästa produkterna på marknaden ur miljösynpunkt.  

Idag är Svanen en världsledande miljömärkning som 

ställer tuffa miljö- och klimatkrav på både varor och 

tjänster. För att en produkt skall bli svanenmärkt 

bedöms den efter dess hela livscykelanalys. Man bedömer då vilken 

miljöbelastning produkten har utifrån bland annat energianvändning, 

vattenförbrukning och kemikalier.
33

  

 

Idag är 19 byggnader certifierande efter Svanen i Sverige och några kriterier 

man bedömer är krav på byggprocessen, material och energibehov, om hänsyn 

tas till miljön genom hela processen och att byggnaden bidrar till en god 

inomhusmiljö. Svanen vill med miljöcertifieringssystemet fasa ut användandet 

av de stora mängderna miljö- och hälsofarliga kemikalier som man använder i 

byggbranschen, både för hälsan och miljöns skull. De viktigaste egenskaperna 

som ett svanenmärkt hus måste ha är att vara energisnålt med låg 

klimatpåverkan, byggt med material som innehåller så låga mänger miljö- och 

hälsoskadliga ämnen som möjligt, inneha en bra inomhusmiljö, vara av hög 

kvalitet och det ska finnas en genomtänkt drift- och underhållningsplan för  

                                         
31

 BREEAM. www.breeam.org. What is BREEAM? [Online] BREEAM. [Citat: den 02 05 

2014.] http://www.breeam.org/about.jsp?id=66. 
32

 Sweden Green Building Council. www.sgbc.se. BREEAM-SE. [Online] Sweden Green 

Building Council, den 10 06 2011. [Citat: den 03 05 2014.] 

http://www.sgbc.se/certifieringssystem/breeam. 
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byggnaden. För att få en certifiering krävs det att det finns tydliga 

dokumentationer för att bevisa att byggnaden uppfyller kraven. Kraven på 

certifieringen höjs kontinuerligt med avsikt att driva företag att arbeta mot en 

hållbar produktion. Certifieringen kan idag användas för småhus, 

flerbostadshus och förskolebyggnader. Svanen ställer krav på att småhus 

byggs med totalentreprenad för att ge köparen en större trygghet i jämförelse 

med andra typer av entreprenader. Märkningen anses vara ett effektivt 

instrument för både producenter och konsumenter. Producenterna kan med 

hjälp av checklistor och krav bygga energisnåla hus av hög kvalitet utan att 

byggmaterialet innehåller onödiga kemiska ämnen och konsumenterna kan 

vara säkra på att få en bra och resurssnålt hus med god inomhusmiljö.
34

  

 

3.2.4 Passivhuscertifiering 

Passivhus, nollenergihus och minienergihus utmärker sig för att ha hög 

komfortfaktor och kvalitet, använder minimalt med energi och har små 

koldioxidutsläpp. Det är Sveriges Centrum för Nollenergihus, som bildades 

2010,
35

 som ger ut de svenska kriterierna för dessa byggnader.  

 

Något som kännetecknar dessa byggnader och som anses vara det viktigaste 

kriteriet är byggnadens låga värmeförluster. För att säkerställa att detta 

använder man sig utav krav på maximalt värmeförlusttal, VFT, vilket betyder 

den värmeeffekt som byggnaden avger när det är som kallast ute. Ett 

passivhus som är beläget i södra Sverige och har en area på över 400 m
2
 får ha 

ett värmeförlusttal på högst 15 W/m
2
. Energianvändningen för varmvatten, 

energi och fastighetsenergi i ett passivhus ska ligga på ungefär halva nivån av 

vad energikraven säger i BBR, Boverkets byggregler, vilket är ca 45 kWh/m
2
 

och år. För byggnader som har en area på mindre än 400 m
2
 får mer energi 

användas som en form av kompensation för det ökade klimatskalet i 

förhållande till den uppvärmda arean. Anledningen till det är att även mindre 

byggnader skall ha möjlighet att certifieras efter passivhus. 

 

Nedan följer övergripande krav som finns på de byggnader som certifieras 

efter passivhus: 

- Minsta ljudklass i byggnaden är klass B för sovrum och vardagsrum och 

det ställer krav på byggnadens ventilation och ingående maskiner. 

 

                                         
34

 Svanen. www.svanen.se. Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader (Broschyr: 

Svanenmärkta hus). [Online] [Citat: den 06 05 2014.] 

www.svanen.se/Foretag/Kriterier/kriterie/?productGroupID=85001&categoryID=244. 
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- Byggnaden skall ha god termisk komfort under hela året. Hänsyn till 

övertemperatur under sommarhalvåret måste tas. 

- Huset måste vara tätt för att uppnå kraven för passivhus. Täthetskraven 

är max 0,3 l/sekund och omslutande area vid 50 Pa. 

För att verifiera att byggnaden fungerar som den ska och uppfyller kraven för 

certifieringen är det viktigt att göra uppföljning när byggnaden tagits i bruk. 

Detta görs alltid efter att en byggnad tilldelats en certifiering för att göra den 

verifierad, alltså att hela certifieringen är fullbordad.  

 

Mätning av energiflöden är också nödvändigt för att man skall kunna 

kontrollera byggnadens egenskaper. Det skall förberedas i projekteringsstadiet 

i form av att mätare installeras på rätt ställen. Månadsvis skall man kunna 

mäta byggnadens värmeenergi, varmvattenanvändning, förbrukad hushållsel 

och fastighetsenergi. Om huset projekteras och produceras enligt ovanstående 

krav kan huset certifieras av Sveriges Centrum för Nollenergihus.
36

 

 

 

 
Figur 2. Jämförelse av miljöklassningssystem 
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 Sveriges Centrum för Nollenergihus. FEBY 12 - Sammanfattning av 

kravspecifikationer för bostäder. [pdf] u.o. : Sveriges Centrum för Nollenergihus, 2012. 
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3.3 Partnering 

3.3.1 Vad innebär partnering? 

Att bygga hållbart och med miljöfrågor i fokus handlar inte bara om att välja 

rätt material och genomföra en byggprocess med minimal påverkan på miljön. 

Mycket av arbetet handlar också om att med ett långsiktigt perspektiv förstå 

hur alla ingående aktörer i ett projekt tillsammans kan påverka varandra och 

hur man gemensamt kan bygga smartare. 

 

Entreprenadformen partnering har sin bakgrund från 1980-talets USA och 

Storbritannien och tog inte fart i Sverige förrän i början av 2000-talet. Idag är 

det en internationellt erkänd samarbetsform och innehållet är i stora drag 

detsamma överallt i världen men definitionen av partnering kan variera något 

beroende på land.
37

 Jag har valt att använda den definition som 

www.byggdialog.se och NCC använder. 

 

Partnering är en strategisk samarbetsform där de ingående parterna – 

byggherren – konsulten – entreprenörerna – andra nyckelaktörer – löser en 

bygguppgift gemensamt med hjälp av ett öppet och förtroendefullt samarbete 

där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden. 

Entreprenadformen bygger på att alla beroende aktörer har gemensamma mål, 

ekonomiska intressen och en gemensam organisation som man arbetar efter. 

Dessa tre fundamentala nyckelfaktorer handlar om att man gemensamt skall 

sätta målen för projektet i tidigt skede. 

 

Uppkomsten av partnering har sina rötter i att aktörerna tidigare kunde ha 

olika individuella målsättningar med projektet och man förstod inte alltid fullt 

ut vad som var viktigast för byggherren och slutkunden och vad deras 

prioriteringar faktiskt var. Genom att istället sitta tillsammans från projektets 

start och arbeta igenom målen skapas en gemensam bild och förståelse för 

projektet där alla parter är delaktiga redan från början.
38

 

 

Samverkan med partnering skapar en plattform för en tydlig, medveten och 

gemensam fokusering på arbetssätt och samspel mellan människor i hela 

byggprocessen. 

 

En gemensam och helt öppen ekonomi är en självklarhet i ett 

partneringprojekt och är en förutsättning för att skapa tillit till varandra men 

också som ett beslutsunderlag för projektets utformning.  
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Något som man måste veta är att samarbetsformen partnering inte passar och 

är optimalt för alla projekt. De största fördelarna får man mest ut av i större 

och mer komplexa projekt inom teknik, kvalitet och tid. Erfarenheter från 

tidigare partneringprojekt visar att genomförandet av projekten blir smidigare 

och effektivare samt att slutresultatet blir många gånger mer positivt än vad 

kunden förväntat sig. En kundundersökning som gjordes av NCC år 2007 

visar tydliga tecken på att partneringprojekt upplevs som ett roligare sätt att 

arbeta på.
39

   

 

På grund av att en efterfrågan på ett mer fördjupat samarbete än det som nås 

inom partnering har uppstått har NCC nu utvecklat något som de kallar 

Strategisk partnering. Utvecklingen bygger på att parterna har en gemensam 

vision och ett långsiktigt intresse av att kontinuerligt förbättra sina processer, 

behovsförståelse och lösningar. Målet med Strategisk partnering är att man ska 

ta till vara på och återföra de lärdomar och erfarenheter som varje part har. För 

att man ska föra utvecklingen av byggbranschen framåt behövs strategiska 

allianser där man arbetar mer dynamiskt i byggprojekten för att bryta mönster 

och hitta bättre processer och lösningar till framtida projekt. Några 

förutsättningar som finns för att göra strategisk partnering framgångsrik är att 

det krävs en fördjupad och långsiktig relation, en hög tillit och förståelse för 

samarbetsparterna, en stor förståelse för de behov som finns hos slutkunden 

och nyttjaren, en gemensam vision och strategiska mål samt en öppenhet för 

att ge alla aktörer den information som behövs för att arbeta strategiskt.
40

 

Detta har en stark koppling till förbättringsarbetet inom Lean som också visar 

på att dessa verktyg fungerar bra tillsammans.   

 

3.3.2 Partnering i projektet Greenhouse Augustenborg 

Byggherren för Greenhouse Augustenborg har valt att projektet skall bedrivas 

som en totalentreprenad i samverkan mellan projektets alla aktörer. Det 

innebär i stora drag att alla parter inom projektet skall ha ett nära samarbete 

genom hela processen. Samarbetsavtalet är inriktat mot en lärande 

organisation och bygger på att försöka få alla deltagare att vara aktiva i de 

olika skedena under hela byggprocessen så att projektet successivt blir bättre 

och bättre för brukarna och förvaltarna. Tanken är att det skall finnas 

kontinuitet i organisationen och i bemanningen, hos både byggherre och också 

entreprenör, så att erfarenheter kan nyttjas fullt ut. 
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Huvudpunkterna som finns i Greenhouse’s byggprocess är en gemensam 

organisation och en tydlig definition av objektet. Man vill nå ett nära 

samarbete i förtroende mellan alla berörda aktörer från planering till 

förvaltning, en tidig upphandling skall ske för att involvera alla aktörer i 

projektets målidé så tidigt som möjligt, projektorganisationen skall ha 

kontinuitet genom hela byggprocessen och i alla ledningsgrupper samt att alla 

som deltar i en samverkansgrupp skall arbeta för samarbete och för projektets 

bästa. 

 

En tillsatt ledningsgrupp skall leda processen och styra hela projektet i alla 

olika skeden och är de som tar de löpande besluten. Ledningsgruppen består 

främst av byggherren och entreprenören men fylls upp av fler betydande parter 

i projektet. Ledningsgruppen har också det fulla ansvaret av att kontrollera så 

arbetet ständigt går mot projektets gemensamma mål. 

 

I projektet finns även en projektgrupp som består av ett större antal aktörer 

som arbetar med projektet. Denna grupp har ledningsgruppen i uppgift att 

leda, entusiasmera och engagera för att lösa problem gemensamt och för att 

öka sammanhållningen i partneringsskapet. Projektgruppen är den grupp som 

bland annat genomför studier, testar idéer och alternativa förslag för att föra 

arbetet framåt. 

 

Efter projektets genomförande hålls en workshop för projektgruppen där 

tankar, erfarenheter och nya kunskaper som man fått från projektet delas. 

Workshopen skall sedan bidra till en projektrapport som beskriver och 

presenterar resultaten av projektet.
41
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4 Processer i projekteringsskedet 

4.1 Vad är Lean? 

Lean är en ledningsfilosofi om hur man hanterar resurser på bästa och 

smartaste sätt för att eliminera slöseri. Grundtanken är att man ska få mer 

värde för mindre arbete. Lean har sina rötter från fordonstillverkaren Toyota 

som efter andra världskriget pressades till att ändra sin ekonomiska situation 

och tog då inspiration från västvärldens masstillverkningsprinciper med idéer 

från Henry Ford. Detta koncept blev inte förrän år 1990 sammanfattat i en bok 

av James P. Womack, Daniel T. Jones och Daniel Roos och det var då som 

begreppet Lean Manufacturing introducerades (numera kallas det vanligen för 

Lean production eller enbart Lean).
42

 

 

Syftet med Lean är att på ett systematiskt och genomtänkt sätt först identifiera 

och sedan eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar 

värde för slutprodukten. För att identifiera dessa faktorer kategoriseras alla 

aktiviteter som genomförs i en verksamhet utifrån om de är värdeadderande 

eller ej. De icke värderande faktorerna anses vara slöseri och dessa ska 

systematiskt elimineras vilket man gör med hjälp av olika verktyg som är 

utformade efter filosofin. Kulturen för Lean är att föra ihop ledning, 

kommunikation, delaktighet och teamwork. 

 

En forskare vid namn Jeffrey Liker har försökt att karaktärisera Lean i sin bok 

The Toyota Way från år 2004. Han använder 14 principer för att beskriva 

filosofin. 

 

1.  Beslut baseras på långsiktigt tänkande även om det sker på bekostnad 

av kortsiktigt finansiella mål. 

2. Genom att skapa kontinuerliga processflöden kommer problem att föras 

upp till ytan. 

3. Använd dragande system för att undvika överproduktion som inte ger 

någon vinst. 

4. Arbetsbelastningen skall jämnas ut. 

5. Skapa ett tankesätt där processer kan stoppas för att reda ut problem. 

6. Skapa ett standardiserat arbete som ger grund till ständiga förbättringar 

och medverkan från medarbetarna. 

7. För att undvika att problem döljs skall en visuell styrning användas. 
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8. Användning av endast pålitlig och väl beprövad teknik som passar 

processer och medarbetare. 

9. Det är viktigt att se till att ledningen känner till verksamheten ordentligt 

på djupet, lever enligt företagets filosofi och lär andra att göra det 

också. 

10. Arbeta med att utveckla arbetslag och människor som följer företagets 

filosofi. 

11. Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre. 

12. Se med egna ögon för att förstå en situation bättre. 

13. Beslut skall fattas långsamt och i samförstånd med alla beroende parter. 

Viktigt att överväga alla alternativ först och sedan genomföra det valda 

beslutet snabbt. 

14. Vara en lärande organisation genom att alltid reflektera och arbeta med 

att förbättra. 43
 

 

Principerna inom Lean bygger på nedanstående figur (se figur 3) och visar 

tydligt på hur man prioriterar inom Lean. För att nå perfektion genom Lean 

måste man alltid fokusera på att ständigt förbättra verksamheten. Det är den 

viktigaste pusselbiten inom Lean. Nästa prioritet inom Lean är människorna 

inom verksamheten. För att lyckas behövs ledare med djup kunskap och 

engagemang för verksamheten som lär ut filosofin till alla medarbetare inom 

organisationen så att alla ges en känsla av betydelse och möjlighet att påverka. 

Verktygen fungerar sedan som ett hjälpmedel för att nå verksamhetens mål 

och filosofin hjälper verksamheten att se arbetet som något långsiktigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Prioriteringar inom Lean 
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För att förbättra och underlätta arbetet med lean används olika processer och 

verktyg. 

 

En ingående metod är 5S som består av sortera, systematisera, städa, 

standardisera och att skapa vana. Metoden beskriver hur ett företag på ett 

systematiskt arbetssätt kan åstadkomma och upprätthålla ordning och reda i en 

organisation. Lyckas man med arbetet med i 5S så kan det leda till 

tidsbesparingar, ökad effektivitet och samverkan samt en säkrare arbetsmiljö 

för alla. 5S handlar om ständiga förbättringar och är ett sätt att skapa ett 

standardiserat arbetssätt. Ledningen behöver vara engagerad, aktiv, tålmodig 

och ge stöd i det kontinuerliga arbetet för att nå resultat inom 5S.
44

    

 

Något som också är centralt i lean är verktyget ”just-in-time”. Det innebär att 

allt från ämnen, delar, material och produkter ska finnas på rätt plats vid rätt 

tidpunkt för att skapa kortare ledtider, små beställningskvantiteter och hög 

kvalitet på det arbete man gör.
45

 

 

Svårast av alla verktyg att genomföra inom lean är TPM, Total Productive 

Maintenance. Två skäl till detta är att verktyget kräver den största mängden av 

kulturförändring samtidigt inom alla grupper i organisationen, i jämförelse till 

resterande verktyg, och att av alla de områden inom en processförbättring i en 

organisation är underhåll av vår utrustning det området som prioriteras minst. 

Lyckligtvis är vinsten förmodligen störst här än hos något annat verktyg och 

de visas i form av leverans i tid, minskat skrot, förbättrad produktivitet och 

förbättrad moral inom organisationen. Men för att TPM skall lyckas krävs en 

förändring på synen av förvaltning. I många organisationer har man ansett att 

förvaltning är ett ”nödvändigt ont” och en oönskad indirekt kostnad. Detta 

måste ändras. Ett bevis för det är att underhållsaktiviteterna i lean är kända för 

att vara grunden till skapandet av tillverkningsprocesser i världsklass. Något 

som också måste utvecklas är respekten för tillverkningsutrustningen och de 

produkter som de producerar. Syftet är att man ska ta hand om den utrustning 

man har istället för att endast slita och köpa nytt om och om igen.
46
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För att förbättra kommunikationen använder man ett verktyg som kallas 

Kanban som betyder visuell signal på japanska. Verktygens visuella karaktär 

skall få team att kommunicera lättare om det arbete som behöver göras och när 

det skall göras. Metoden bygger på att standardisera ledtrådar och förfina 

processer så att de bidrar till att minska avfall och maximera värdet. Kanban 

utnyttjar kraften i en visuell information med hjälp av klisterlappar som fästs 

på en whiteboard. Tanken är att man ska skapa en ”bild” av arbetet. Genom att 

se hur arbetet flödar i processen gör inte bara att man kommunicerar om 

arbetets status utan också att man får ett sammanhang för arbetet. Kanban 

använder information som normalt skulle meddelas via ord och överför den till 

ett slags godis för hjärnan eftersom vår gärna kan processera visuell 

information 60 000 gånger snabbare än en text. Inom Kanban finns fyra  

 

kärnprinciper och styrker begreppet om att Kanban är en evolution, ”du kan 

inte ta dig dit du vill och du inte vet var du är”. 

1. Visualisera arbetet – en visuell modell av arbetet och dess flöde gör att 

man ökar kommunikationen och samarbetet 

2. Begränsa pågående arbeten – minska oavslutade arbeten för att minska 

den tid det tar för ett objekt att färdas genom systemet. Man kan på så 

vis undvika problem på grund av växling av arbetsuppgifter och minska 

behovet av att ständigt omprioritera objekt. 

3. Fokus på flow – utveckla team-driven politik som optimerar Kanban 

genom förbättring av smidigt arbetsflöde, samla in statistik för att 

analysera flödet och få ledande indikationer på framtida problem 

4. Kontinuerlig förbättring – en kultur av ständiga förbättringar har 

skapats när Kanban-systemet är på plats. Man kan då mäta effektiviteten 

genom att spåra flödet i form av kvalitet, kapacitet, ledtider m.m. 

Experiment och olika analyser kan förändra systemet ytterligare för att 

förbättra teamens effektivitet.
47

  

 

För att lean skall fungera optimalt behövs att de ingående verktygen är väl 

förankrade i hela organisationen, alla bör vara delaktiga och allt arbete sker i 

samverkan. 

Många anser att lean handlar enbart om att eliminera slöseri och att det därför 

förknippas med neddragningar men fokus ligger egentligen på en 

massproduktion för så liten kostnad som möjligt. Nedan följer en illustration  
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över hur lean skiljer sig från att förknippas med neddragningar och hur man på 

så sätt kan nå en ökad lönsamhet över tid (se figur 4).
48

 

 
Figur 4. Lönsamhet genom Lean 

 

För att lean skall fungera korrekt och man skall få ut så mycket som möjligt av 

arbetssättet så krävs det att hela organisationen, både interna och externa, är 

införstådda i vad det innebär att arbeta efter lean. Och att göra en 

engångssatsning för att tillämpa lean i sin verksamhet innebär indirekt inte att 

man arbetar efter lean kontinuerligt. Eftersom världen vi lever i är i en ständig 

förändring, vi ställer högre krav och efterfrågan på vissa produkter varierar 

över tid, måste man ständigt arbeta för att förbättra sig för att upprätthålla en 

lean organisation.
49

  

 

4.2  Lean i projektet Greenhouse 

För att uppnå dessa höga krav på projektet som byggherren ställer handlar det 

inte bara om att produkten uppnår dessa krav utan det är också viktigt att 

vägen dit uppfyller dem, alltså hela processen. 
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Byggherren har i detta projekt valt att satsa helhjärtat på arbetet med lean-

filosofin och har genom det valt att grunda ett eget begrepp som bygger på 

lean-filosofin. Begreppet heter ”Lean and Green” och innebär att man 

kombinerar arbetssättet i lean-filosofin med det gröna arbetet i projektet. 

Genom att använda sig utav lean-filosofin och de metoder som finns inom 

planering, projektering och produktion skall projektets fel och kostnader 

minska och målet är att kvalitén, innovationsförmågan och arbetarglädjen 

skall öka. Man satsar även på en grön produktion och en grön arbetsplats. 

Projektet skall lägga stor tyngd på att ansvara för att avfall, energiförbrukning, 

transporter, m.m. skall minimeras.  

 

Tillsammans med projektets miljöcontroller och entreprenörens miljöansvarig 

skall det även finnas en leancoach som arbetar med att driva och stötta hela 

projektteamet till att arbeta smartare. Leancoachen skall finnas med under hela 

byggprocessen och skall delta under alla projektstudiemöten som finns genom 

hela projektet. 

 

Projektet Greenhouse Augustenborg är lite speciellt i avseendet på arbetet med 

lean. Projektet kommer bli Sveriges första lean byggprojekt och är därför ett 

test på om arbetet med lean verkligen går att implementera på byggprocessen. 

Inom MKB har man redan satsat på lean även i framtiden då man valt att lean 

skall bli den nya filosofin för hela nyproduktionsavdelningen och man vill på 

så vis bidra till att utveckla byggbranschen till att arbeta smartare och mer 

effektivt.
50

 

 

4.3 Hållbart byggande m h a lean 

För att kunna förstå hur lean kan bidra till ett hållbart byggande måste man 

först ha klart för sig vad ett hållbart byggande står för. Efter det kan man 

använda sig utav lean för att föra ut hela tänket till alla aktörer och 

medarbetare inom projektet och det gör att chansen för en hållbar byggprocess 

ökar. 

 

4.3.1 Syn på hållbart byggande i projektet Greenhouse 

Nedan följer en beskrivning kring hur NCC och MKB definierar hållbart 

byggande inom sin verksamhet.  

 

Med en byggbransch som ofta kallas den 40 procentiga sektorn har NCC valt 

att satsa på en hållbarhetsstrategi och flera uppsatta miljömål. Anledningen till  
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att branschen har fått detta smeknamn är på grund av att byggbranschen 

förbrukar ca 40 % av landets råvaror och står för ca 40 % av 

energianvändningen och 40 % av landets utsläpp av CO2. På NCC 

sammanfattar man det till att branschen påverkar samhället enormt men att 

man i och med det även har lika stora möjligheter att göra skillnad.
51

 

 

NCCs hållbarhetsarbete utgår från ett helhetsperspektiv där man inräknar de 

tre dimensionerna av hållbarhet – den sociala, den miljömässiga och den 

ekonomiska – som alla ska samverka på ett tydligt och genomgripande sätt 

genom hela verksamheten. På senare tid har det visat sig att den sociala 

dimensionen kommer att spela en allt viktigare roll och man har inom NCC 

valt att fokusera mer på människan och ge de boende mer utrymme att vara 

med och påverka från början inom ett projekt. Inom NCC vill man arbeta 

målmedvetet med att minska sina egna och sina kunders miljöpåverkan och 

det gör man genom att erbjuda fler energisnåla, klimatanpassade och 

resurseffektiva produkter, lösningar och tjänster som både enskilt och 

tillsammans i partnering utvecklar samhället mot en mer hållbar riktning.
52

    

 

MKB saknar en beskrivning om hur de definierar hållbart byggande men de 

nämner i sin miljöpolicy från år 2009
53

 och i en broschyr kallad MKB & 

miljön
54

 att hållbar utveckling skall prioriteras i MKBs miljöarbete och att de 

skall vara en stark aktör i sektorn om samhällsbyggnad. I sin roll som Malmös 

största bostadsbolag skall man verka för en grön, hållbar och tät 

stadsutveckling. Med det menas att man skall erbjuda de boende lägenheter 

med god inomhusmiljö och låg negativ påverkan på klimat, hälsa och miljö. 

MKB vill även erbjuda de boende förutsättningar till att själva ta ansvar och 

göra hållbara val. MKB har en basnivå för sitt miljöarbete som utgår ifrån de 

lagkrav som finns men arbetar efter att utgå från det strategiskt bästa på lång 

sikt utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Något som stämmer 

överens med hur NCC definierar hållbart byggande inom sin verksamhet. 

 

Då NCC är entreprenör i en totalentreprenad för projektet Greenhouse 

Augustenborg är hållbarhetsarbetet inom projektet ordentligt präglat efter  
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NCCs definition på hållbart byggande. I detta fall stämmer tankarna om vad 

ett hållbart byggande innebär överens med beställarens åsikter kring begreppet 

och det är också en viktig del i projektet resultat. Att kombinera de sociala, 

ekologiska och ekonomiska faktorerna för att uppnå ett så långsiktigt hållbart 

resultat som möjligt.        

 

4.4 Andra metoder inom förbättringsarbete 

4.4.1 NCCs verksamhetssystem 

NCCs ledning styr verksamheten genom ett processorienterat 

verksamhetssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2008 för kvalitet och 

ISO 14001:2004 för miljö. Processerna utgår ifrån de behov och krav som 

finns inom verksamheten och beskriver hur den skall bedrivas. Processerna 

har sedan delats in i ledningsprocesser, kärnprocesser och stödprocesser enligt 

huvudprocesskartan nedan (se figur 5). Ansvaret för att processerna och 

verksamheten fungerar effektivt ligger hos utsatta linje- och stabchefer. 

Systemet används därigenom för att leda hela verksamheten. 

 

 
Figur 5. NCCs huvudprocesskarta. 
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Under varje skede i lednings- och kärnprocesserna finns det tydliga riktlinjer 

och stöd för att säkerställa att man når det eftersträvade resultatet. 

Processbeskrivningarna utgör dessa riktlinjer och stöd och finns i form av 

kunskapsdokument, checklistor, mallar m.m.
55

 

 

Syftet till detta verksamhetssystem kan sammanfattas i nedanstående punkter. 

- Planera verksamheten 

Systemet skall utifrån den koncerngemensamma visionen, 

övergripande policys, affärsetiska riktlinjer, värderingar, strategiska 

och ekonomiska mål tydliggöra organisationens strategi och budget. 

- Leda och skapa förutsättningar för verksamheten 

- Följa upp och förbättra verksamheten 

NCC vill här skapa förutsättningar till ökad konkurrenskraft med 

hjälp av ständig förbättring. Ett metodiskt förbättringsarbete 

genomsyrar hela organisationen kultur för att sporra till kreativa 

förslag och idéer.  

- Utveckla och stötta verksamheten genom utveckling av processer, 

system och information 

- Utveckla och behålla kompetensen hos medarbetarna genom att 

identifiera, utveckla, upphandla och genomföra kompetensutveckling 

och utbildningar i egen och extern regi.
56

 

4.4.2 Kaizen 

Kaizen bygger på ett amerikanskt system för förbättringsarbete och är ett 

japanskt ord som betyder ständiga förbättringar till det bättre. Grundtanken 

kring Kaizen är att använda det som redan finns och göra det ännu bättre. Med 

hjälp av generella verktyg och ett ändrat tankesätt skall man utveckla 

verksamheten genom att ta bort problem och ta till vara på möjligheter som 

kan ge förbättringar till verksamheten. För att använda systemet enligt dess 

tankesätt skall arbetet, med stöd från ledningen, drivas av medarbetarna i 

verksamheten. Att arbeta efter Kaizen innebär att man både arbetar efter detta 

system och också tänker som detta system, det ger möjlighet för 

medarbetarnas kreativitet och idéer att synas, man arbetar för att maximera 

värdet och samtidigt minimera slöseri, arbetet skall förenklas och förbättras 

med ständiga småsteg efter ett långsiktigt tänkande och alla skall delta för att 

maximera resultatet.
57

 Mycket inom Kaizen handlar också om visualisering  
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och att arbetet skall visualiseras för att tillsammans förstå arbetets framgång. 

Något som påminner mycket om verktygen inom lean. 

 

Lean och Kaizen grundar sig i samma tankesätt och är därför väldigt lika. 

Lean handlar i stora drag om att skapa flöden genom processerna. Kaizen 

däremot inriktar sig på att skapa kontinuerlig förbättring på alla områden inom 

verksamheten. Även om det inte alltid handlar om flöden. Exempel på det kan 

vara förbättring vad gäller kvalitet, förankring av mål och problemlösning. 

Mycket inom Kaizen inriktar sig på hur man praktiskt skall genomföra 

systemet.
58

 

 

4.4.3 Totalkvalitet 

Totalkvalitet, TQM (Total Quality Management), är ett komplett koncept för 

kvalitetsarbete inom en organisation och innebär att man inom verksamheten 

ständigt skall arbeta för att uppfylla och överträffa kundens behov, krav och 

förväntningar med så liten användning av resurser som möjligt. Fokus ligger 

på att alla processer skall förbättras med hjälp av verktyg och engagerade 

medarbetare. Framgången i systemet ligger hos ledningens engagemang för 

verksamhetens kvalitet och ledningen måste föregå med gott exempel för att 

man skall nå ett positivt resultat med hjälp av systemet. Det krävs att man 

inom företaget satsar på denna del av verksamheten och fördelar resurser på 

detta arbete. 

 

Systemet bygger på följande punkter och utgör grunden kring konceptet: 

1. Stor kundfokus – kunderna sätts i centrum 

Definitionen på kvalitet förändras ständigt men fokus måste ligga på 

de externa kunderna och också de interna, medarbetarna. För att göra 

ett bra arbete till de externa kunderna måste medarbetarna vara nöjda. 

2. Beslut baseras på fakta 

De beslut som rör kvalitet skall alltid baseras på väl styrkt fakta, väl 

insamlad information och noggrann analys. 

3. Fokus på processer 

Processer är samverkande aktiviteter som upprepas hela tiden och det 

är här fokuseringen inom verksamheten skall finnas. Processerna 

omvandlar resurser till produkter och skapar på så vis värde åt 

kunderna. Genom att mäta, analysera och förbättra verksamhetens 

processer kan man nå högre kvalitet och kundvärde. 

4. Ständiga förbättringar 
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Konkurrenterna förbättras och kundernas krav och förväntningar ökar 

hela tiden vilket ställer krav på att organisationen ständigt måste 

förbättras. Tanken är att det alltid finns utrymme att skapa högre 

kvalitet med en mindre resursförbrukning. 

5. Delaktighet 

Systemet kräver delaktighet från alla medarbetare i organisationen. 

Det är endast de medarbetare och leverantörer som är delaktiga som 

kan bidra till bättre kvalitet. Delaktighet skapas genom att man ger 

medarbetarna ansvar, möjligheter att påverka organisationen och 

stimulerande arbetsuppgifter.
59

 

Totalkvalitet består av systematiska ledarskapsprinciper som syftar till att 

använda sig utav alla de resurser som finns tillgängliga för ett företag på bästa 

sätt. Grundtanken är att den potential som medarbetarna har skall mobiliseras 

med syfte att uppnå högt uppsatta mål och en engagerad verksamhetsledning 

som är baserade på identifierade kundbehov. För att uppnå detta ställs mycket 

stora krav på verksamheten och det krävs effektivitets- och kvalitetsutveckling 

genom hela organisationen.
60

 

 

4.4.4 ISO/TS16949 

ISO/TS16949 är en standard som utvecklats av IATF (International 

Automotive Task Force) och blev godkänd år 2008 av ISO (International 

Organisation for Standardization). Det är ett branschspecifikt system, QMS 

(Quality Management System), utvecklat för fordonsindustrin och syftar till 

att främja en fortsatt förbättring, betona förebyggande av fel och att man 

kontinuerligt skall arbeta för att minska avfall och materialvariation. 

Standarden bygger på krav från ISO 9001:2008 och generella krav från 

fordonsindustrin. Kraven omfattar fem avsnitt; kvalitetsledningssystem, 

ledningsansvar, resurshantering, produktframtagning samt mätning, analys och 

förbättring. För att arbeta efter denna standard måste man erbjuda verktyg 

eller tjänster som ger mervärde för kunden. Uppkomsten av standarden var en 

internationell insats för att utveckla ett gemensamt kvalitetsledningssystem för 

hela fordontillverkningsindustrin. 

 

Fördelarna med att använda sig av standarden är att det finns 

kvalitetsförbättringar i produkterna och processerna, ger förtroende för  
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kunder, det finns en gemensam strategi för hanteringen av 

kvalitetsledningssystem, en omplacering av resurser till kvalitetsförbättring 

och man minskar antalet tredjeparter.
61

    

 

4.4.5 Sex Sigma 

Namnet har sitt ursprung från matematiken där Sigma står för 

standardavvikelse som betecknar spridningen i en resultatmängd. 

Kvalitetsfilosofin togs fram av Motorola under 80-talet och filosofin fokuserar 

på att skapa en så bra process som möjligt genom att reducera antalet 

variationer och kostnader inom processen. Inom metoden finns det sex 

huvudbegrepp som ger grund till filosofin. 

- Kvalitet (det som är viktigast för kunden skall produceras) 

- Fel (inte leverera det som kunden vill ha) 

- Processkapacitet (vad som är möjligt att leverera) 

- Variation (hur kunden upplever det som levereras) 

- Stabila processer (minskade variationer i utförandet leder till mindre fel 

och kostnader) 

- Six Sigma-design (organisationen skall vara organiserad efter kundens 

behov) 

Vanligaste problemlösningsprocessen inom Sex Sigma är DMAIC och lämpar 

sig för de problem i processer som ofta upprepas. DMAIC är uppdelad i olika 

processteg och står för Define, Measure, Analyze, Improve och Control. I 

Define-fasen är syftet att tydligt definiera vad problemet är och hur 

omfattningen av problemet bestäms. I Measure-fasen mäter man hur processen 

fungerar i dagsläget. För att svara på frågan om vad som påverkar felet och 

vad som gör att det uppstår använder man Analyze-fasen. I Improve-fasen tar 

man fram förbättringar och i Control-fasen tas verktyg fram för att övervaka 

förbättringarna så att inte felet uppstår igen. 

 

För att metoden skall fungera krävs det att alla medarbetare i organisationen 

börjar tänka enligt denna filosofi. För att denna förändring i tankesätten skall 

bli en norm i organisationen är det viktigt att även den högsta ledningen 

stödjer denna utveckling helhjärtat.
62
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5 Resultat av intervjustudie 

Nedan redovisas resultatet som framgått av intervjustudien. Intervjuerna har 

genomförts med tio personer som arbetat med projektet Greenhouse 

Augustenborg i projekteringsskedet och bygger på deras egna erfarenheter och 

tankar kring arbetet med Lean i projektet. Intervjudeltagarna har valts ut efter 

sin betydande roll i projektet och för att ge en så bred bild av verkligheten till 

studiens resultat som möjligt. Intervjudeltagarna arbetar för NCC, MKB och 

Jaenecke Arkitekter AB som alla är viktiga parter i projektet. 

 

Intervjufrågorna är formulerade för att ge underlag till att besvara 

frågeställningen och författaren har valt att bryta ner varje fråga i 

frågeställningen till mindre frågor för att skapa en givande och relevant 

intervju (se bilaga 2 och 3).  

 

5.1 Intervju (entreprenör – installation, energiberäkningar, certifiering 

och fukt) 
 

Intervjudeltagarna blev tidigt involverade i projektet Greenhouse 

Augustenborg, några redan vid anbudsskedet och några lite senare vid 

överlämningen. Det gjorde att deltagarna tidigt gavs en bild av projektets mål 

och fick en inblick i beställarens engagemang i projektet. Två av deltagarna 

som var med vid anbudsskedet fick då veta att man skulle använda sig utav 

Lean-filosofin i projektet och det var ett av kraven som beställaren skrivit i 

förfrågningsunderlaget. De andra två deltagarna har inte blivit informerade att 

man arbetar efter Lean i projektet trots relativt tidigt deltagande. Dock anser 

de att alla inte behöver delta i varje möte men att det är viktigt att sådan 

information förs vidare till alla ingående parter. 

 

Alla intervjudeltagare ser projektet Greenhouse som ett pilotprojekt med 

mycket framåtanda och nya lösningar. Deltagarna nämner ord som grönt, 

hållbart och bostadsutveckling för att beskriva projektet. En av deltagarna 

nämner att det är ett häftigt projekt men att det bidragit till många svårigheter 

och revideringar för att få alla krav och mål att samverka. 

 

Deltagarna är eniga om att tanken på att använda Lean genom hela 

byggprocessen är god och att det är en bra målsättning att sträva efter. Dock är 

man också enig om att det är svårt att implementera på byggbranschen och att 

det kommer medföra svårigheter. Hinder som nämns är t ex att det är svårt att 

sprida arbetssättet till alla ingående parter då man arbetar med flera projekt 

samtidigt och att det då tar lång tid och blir svårt att genomföra. Det nämns 

också att det är svårt att implementera Lean i detta projekt på grund av att man 

testar många nya lösningar och projektet är först i sitt slag. Man anser att  
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filosofin är lättare att använda på projekt som i viss mån upprepas där man kan 

repetera samma lösningar och lära av tidigare misstag. 

 

Ingen av deltagarna har fått någon intern utbildning kring filosofin och 

arbetssättet inom Lean. I projektet har man arbetat i projektstudiomöten där 

man i början av projektet instruerades i hur arbetet skulle gå till. Den 

information deltagarna har kring Lean är från projekt i skolan och från eget 

intresse där man snabbat upp information. Ingen av deltagarna har tidigare 

erfarenhet av att arbeta med Lean. En av deltagarna nämner att NCCs 

verksamhetssystem till viss del bygger på inslag av Lean-filosofin. 

 

På frågan om vad de tror är största anledningen till att man valt att arbeta efter 

Lean i projektet har deltagarna delade meningar. Några tror att Lean är ett 

begrepp som många känner till och det är allmänt accepterat inom arbetet för 

att effektivisera byggprocessen och att det därför valt som hjälp till 

förbättringsarbete. Någon nämner en nyligen utgiven studie där procenten av 

värdeskapande arbete i byggbranschen är skrämmande låg och att det kanske 

varit ett driv till att satsa på Lean inom detta projekt. 

 

Behovet av en effektivare projektering stärks av alla deltagare. Man nämner 

att det alltid finns en fördel att bli bättre. En deltagare nämner att allt tar 

väldigt lång tid. Det upplevs att man väntar på andra med underlag och beslut. 

På grund av att man arbetar med många projekt så skjuter man ofta upp arbetet 

precis innan deadline och får då ofta förskjuta arbetet ytterligare för att man 

inte hinner, något som kan ses som att projekteringen ges för lite tid, eller att 

man arbetar med för många projekt samtidigt. En deltagare nämner att fel som 

upptäcks tidigare under en byggprocess är billigare än om felet upptäcks sent, 

något som tyder på att projekteringsskedet bör prioriteras. En annan deltagare 

ger förslag på att vi bör bli duktiga på något specifikt istället för att bli 

medelmåttiga på allt och erbjuda så många olika lösningar. Deltagaren menar 

att allt är väldigt avancerat idag med mycket energitolerans i beräkningarna 

men det är svårt att överföra det till produktionen och att det där ofta blir 

enklare lösningar som ersätter komplicerade detaljlösningar. Deltagaren påstår 

att man optimerar så mycket idag att själva optimeringen gör att man fastnar. 

Ett mer standardiserat arbete där man arbetar efter lösningar och 

konstruktioner man är van vid kommer göra att hela byggprocessen kan 

effektiviseras mer. En tankegång som nämns av flera deltagare är att 

projekteringsarbetet bör påbörjas tidigare och mer intensivt under en viss 

period med hjälp av t ex projektstudiomöten i tidigt skede för att involvera alla 

och inspirera till att starta det individuella arbetet. Ett problem som dock 

uppstår är att för många projektstudiomöten i flera olika projekt gör att det till 

slut inte blir genomförbart menar deltagaren. 
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I projektet Greenhouse Augustenborg har de ingående parterna träffats en 

gång i veckan i ett så kallat projektstudiomöte. Alla av deltagarna har inte 

deltagit under projektstudiomötena mer än ett fåtal. Men den övergripande 

uppfattningen om projektstudiomöten är att de har varit bra och givande. Dock 

menar två deltagare att de har varit för täta och att man inte hunnit göra de 

ändringar och lösningar som efterfrågats samt att det på grund av ineffektivitet 

varit svårt att hitta driv för att delta under dessa dagar. Anledningen till det har 

varit att alla projektstudiogrupper inte fått tillräcklig med tid för att ta beslut 

och diskussioner med beställaren och att alla planerat och förberett sig olika 

inför dessa möten. Tiden blev inte effektiv och många satt halvengagerande 

menar en av deltagarna. 

 

På frågan om deltagarna tycker att Lean kan bidra till en effektivare 

projektering har svaret varit ja. En deltagare säger dock att det krävs från 

ledningen att man bestämt sig och satsar ordentligt på filosofin. Något som 

deltagarna också är eniga om är hur Lean bidrar till en effektivare 

projektering. Deltagarna nämner att det kräver att man inte ritar allt på nytt 

igen utan att man återanvänder tidigare ritningar och lösningar. Istället för att 

uppfinna hjulet om och om igen som man gör nu så använder man samma 

komponenter och lösningar som man gjort tidigare i liknande projekt. 

Deltagarna menar att det kan göra att man sparar både tid och pengar. På så 

sätt upprepar man inte heller kända fel, menar en av deltagarna. En av 

huvudnycklarna till att arbetet med lean skall bli lyckat i ett långsiktigt 

perspektiv är att man lär sig av tidigare projekt och för den lärdomen med sig 

till kommande projekt. En deltagare nämner att det krävs att man också har 

fokus på ett projekt istället för att arbeta med så många projekt samtidigt. 

Projektstudion har bidragit till att man arbetat mer gemensamt för att lösa 

frågor och alla olika perspektiv som varje aktör besitter har man då kunnat ta 

hänsyn till. Ytterligare en faktor som nämns som viktig är behovet av att ha 

tänkt igenom processen innan något är påbörjat så att man inte behöver 

upprepa och revidera redan gjorda arbeten igen. En nackdel som nämns med 

projektstudiomöten är att många åsikter kan bidra till att det tar lång tid att 

komma fram till några beslut. 

 

Deltagarna nämner några brister som funnits i arbetet med Lean under 

projektet Greenhouse Augustenborg. Två av deltagarna känner att de inte 

blivit tillräckligt informerade angående arbetet med Lean och alla deltagare 

tycker att det slarvats med deltagandet på projektstudiomöten. En deltagare 

upplever att tankarna med Lean var bra från början men att man inte riktigt 

orkat följa upp den hela vägen. En av deltagarna nämner att mindre 

mellanmöten med projektstudiogrupperna, färre projektstudiomöten och en 

kommunikationsplan hade varit bättre. När man har en avtalad tid kan man  
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reda ut problem och vara mer effektiv genom att på övrig tid arbeta med annat 

istället för att behöva sitta och vänta på sin tur och endast ”sitta av tid”. Två av 

deltagarna nämner också att arbetsplatsen under studiomötena var begränsad 

och det saknades tillräckligt med hjälpmedel för att effektivisera arbetet. Det 

nämns också att en bättre beslutsdokumentering generellt genom hela 

projekteringsskedet hade bidragit till mer effektivitet i arbetet. 

 

Alla deltagare är eniga om att definiera hållbart byggande till att man beaktar 

tre olika dimensioner – ekonomi – ekologi – sociala. En deltagare nämner att 

det är viktigt att man ser till hela livscykeln för en byggnad och att den inte 

bara skall uppfylla krav utan att någon faktiskt skall vilja bo där. Deltagaren 

nämner också att den sociala dimensionen är svår att definiera, speciellt för en 

entreprenör, och att det ingår faktorer som är svåra att påverka. Alla deltagare 

talar om att energianvändningen är väldigt viktig och att man har fokuserat på 

den dimensionen i många år nu. Medvetna materialval som är beständiga 

nämns också som viktiga faktorer inom hållbart byggande och en av 

deltagarna nämner också miljöcertifieringssystemen som ett hjälpmedel för att 

uppnå hållbart byggande. 

 

Angående påståendet att en effektivare projektering bidrar till hållbart 

byggande svarar en deltagare att det är en svår fråga medans en annan 

deltagare är menar att det gör det. Något de är eniga om är vikten av att lyfta 

fram frågan i ett tidigt skede så att alla kan ta beslut och hitta lösningar för att 

minska spill, spara pengar och minska miljöpåverkan. 

 

För att Lean skall bidra till ett hållbart byggande krävs att alla beroende 

aktörer är med på banan i tidigt skede och att man gör analyser och 

utredningar i tid för att bli bättre i framtiden. Använder man resurserna mer 

effektivt och minimerar spill så bidrar det till ett hållbart byggande. Det är 

några av faktorerna som deltagarna nämner. 

 

För att förbättra arbetet med Lean i framtiden tycker en av deltagarna att man 

ska bli tydligare med lanseringen av Lean till alla så att alla förstår konceptet i 

god tid har samma mål. En deltagare nämner att det skulle bidra till färre 

revideringar och provisoriska problemlösningar. Fokus på ett enskilt projekt 

under en period skulle bidra till att man blir mer involverad och engagerad i 

projektet. Även mod att bestämma sig från ledningen är ett krav menar en 

deltagare. Det krävs mod att tacka nej till vissa projekt som inte passar in i det 

arbetssätt man tagit ställning till. Två deltagare antyder på att 

förbättringsarbete i någon form måste anammas inom verksamheten för att 

vara konkurrenskraftig på marknaden och för att vara i framkant vad det gäller 

effektivitet i organisationen. Tre av deltagarna vill också trycka på hur viktigt  
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det är att man är duktig på det arbete som lämnas vidare till andra, att 

dokumentation av revideringar och beslut sker och att enklare 

informationshantering utvecklas. 

 

En deltagare tycker att partnering påverkar projekteringsstadiet på så sätt att 

alla beroende aktörer är med i ett tidigt skede och att det möjliggör att 

information sprids vidare till övriga aktörer och att man blir mer involverad 

tidigare. Två av deltagarna tycker att partnering skapar en öppen dialog och en 

bättre relation mellan parterna så att man lättare kan skapa diskussioner och 

lösa konflikter. En deltagare menar att partnering bidrar till att man har ett 

gemensamt mål och på så vis också har ett gemensamt misslyckande. En av 

deltagarna har inte märkt någon skillnad mellan detta projekt och andra 

projekt som inte är genom partnering men tillägger att kommunikationen nog 

varit värre om projektet inte varit i partnering. 

 

Vad gäller frågan hur partnering har fungerat i projektet Greenhouse 

Augustenborg är deltagarna delade i två. Två deltagare tycker att det har 

fungerat bra hittills och att man lärt känna nästan alla som har gjort att man 

har mer förståelse för de andra aktörerna inom projektet. De nämner också att 

beställarens stora engagemang i projektet tillsammans med platschefen har 

bidragit mycket. De två andra deltagarna har varit helt utanför partnering och 

tycker därför inte att det fungerat. De önskar att de fått vara mer delaktiga så 

att information även gått ut till dem. 

 

5.2 Intervju (entreprenör – miljöfrågor) 

Intervjudeltagaren blev involverad i projektet i anbudsskedet som 

miljöansvarig och har varit väldigt involverad under projektets gång. Synen på 

projektet Greenhouse Augustenborg är att det är ett väldigt grönt projekt med 

stor fokus på att vara innovativ och hela tiden gå steget längre. 

Intervjudeltagaren ser det som spännande att entreprenören får vara med och 

se hur långt man kan ta idéer i miljö- och energiperspektiv. 

 

Intervjudeltagaren blev informerad om arbetet med Lean i projektet i 

anbudsskedet och tycker att det är något att satsa på. Intervjudeltagaren tror att 

Lean som förbättringsarbete går att använda under hela byggprocessen men 

tror också att det ska användas i olika former så att man hittar rätt verktyg i 

respektive skede. Projektstudion som finns genom hela byggprocessen har 

varit ett verktyg som fungerat bra och möjliggjort att kontinuitet och samma 

tänk förs vidare genom hela processen. Anledningen till att man valt att arbeta 

med Lean i projektet Greenhouse Augustenborg tror intervjudeltagaren är på 

grund av att man ser fördelarna med Lean och att man vet att filosofin har 

uppmärksammats mer under de senaste åren. Intervjupersonen tror att man vill  
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nyttja en lärande organisation, gå tillbaka och reflektera samt att utveckla 

vidare för att lära till kommande projekt och projektet Greenhouse 

Augustenborg är något man valt att satsa på.  

 

Intervjudeltagaren saknar tidigare erfarenhet med att arbeta utifrån Lean 

genom hela byggprocessen men har varit med då verktyg från Lean-filosofin 

implementerats. Nu genomför intervjudeltagaren en kurs i filosofin kring Lean 

och hur arbetet med Lean skall gå till för att nå resultat. Deltagaren är positivt 

överraskat till vad förbättringsarbetet har bidragit till. Miljöfrågorna togs upp i 

ett tidigt skede och alla förstod vilka mål man tillsammans skulle sträva efter 

och det har gjort att inte problem eller frågor har dykt upp senare. Personligen 

tycker intervjudeltagaren att arbetssättet har ändrats till det positiva. 

Intervjudeltagaren reflekterar mer i vardagen över hur arbetet läggs upp varje 

dag och ifrågasätter om arbetet kan göras annorlunda för att minska onödigt 

arbete. 

 

Ur miljöperspektiv anser intervjudeltagaren att är svårt att få med 

miljöfrågorna i rätt fas. Många miljöfrågor behöver hanteras tidigt på grund av 

de kravställningar som är ställda av beställaren. I projektet Greenhouse 

Augustenborg tycker intervjudeltagaren att det har fungerat bättre i jämförelse 

med andra projekt och mycket av det är på grund av de projektstudiomöten 

som man haft under projektets gång. Medvetenheten hos alla för olika 

discipliner har ökat och intervjudeltagaren menar att med rätt verktyg finns det 

utrymme för effektivisering i projekteringsskedet. I frågan om Lean kan bidra 

till en effektivare projektering tror intervjudeltagaren, med utgångspunkt från 

den kunskap intervjudeltagaren har, positivt till den frågan. Lean bidrar till att 

rätt frågor hamnar i rätt skede och involverar hela organisationen så att alla 

blir införstådda i mål och prioriteringar. Har alla förstått innebörden av Lean 

och vet hur verktygen skall användas så finns det mycket att vinna inom 

projekteringsskedet. 

 

Intervjudeltagaren har svårt att se några brister med det arbete som skett i 

projektet Greenhouse Augustenborg. Intervjudeltagaren kan endast anta att det 

har fungerat på bra då personen varit mindre insatt under denna del av 

processen. Men intervjupersonen vet att det uppkommit frågor i efterhand 

inom miljö som aldrig diskuterades i början av projektet. Dessa frågor är något 

som kan tas upp i ett tidigare skede i nästkommande projekt och på så sätt är 

man mer förberedd för eventuella problem. 

 

Intervjudeltagaren definierar hållbart byggande efter tre bubblor – miljö, 

ekonomi och sociala aspekter. Man uppnår inte hållbart byggande förrän dessa 

tre aspekter samverkar. Intervjudeltagaren vill påpeka att det är viktigt att föra  
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ut denna definition på ett bra och tydligt sätt i organisationen så att alla har en 

samsyn i verksamheten. 

 

En effektivare projektering bidrar absolut till ett hållbart byggande, menar 

intervjudeltagaren. Det finns möjlighet att göra val i projekteringsskedet, fram 

för allt i materialval, som sedan kan införas i produktionsskedet. Ett exempel 

som intervjudeltagaren tar upp är medvetenheten av sin spillsituation. Man bör 

titta på om det finns möjlighet att använda spill från ett annat projekt till det 

aktuella projektet och hur man kan återanvända vissa lösningar. 

 

Målet med Lean är att effektivisera och det bidrar till ett hållbart byggande i 

form av kostnadseffektivisering, mindre spill och avfall samt mer fokus på den 

sociala biten, t ex ur ett arbetsmiljöperspektiv. Hållbart byggande handlar inte 

bara om produkten utan också verksamheten som ligger bakom den, menar 

intervjudeltagaren. I Lean skall medarbetarna höras och känna sig behövda 

och det behöver bli bättre i den svenska byggbranschen anser 

intervjudeltagaren. Organisationerna idag är väldigt hierarkiska. Vi behöver 

ett mer informellt ledarskap som kan jämföras med den japanska industrins 

ledarskap. 

 

Inom NCC har man identifierat några verktyg som man idag arbetar efter och 

det gäller nu att implementera dem i hela organisationen för att förbättra 

arbetet och nå ytterligare effektivitet, anser intervjudeltagaren. Det kommer ta 

tid och det är viktigt att ledningen är engagerad, tror intervjudeltagaren. 

 

Intervjudeltagaren anser att partnering bidrar till att aktörerna samverkar mer 

effektivt och att arbetet flyter på mycket bättre i alla skeden i byggprocessen. 

Just i projekteringsskedet tror intervjudeltagaren att man har en större 

öppenhet och förtroende för varandra vilket gör att man snabbare löser 

frågeställningar. I projektet Greenhouse Augustenborg har byggherren varit 

väldigt engagerad och intervjudeltagaren tycker att partnering bidragit till att 

varje aktör kommit ur sin roll något vilket har gjort att samarbetet fungerat 

bättre. Man har haft en nära kontakt med beställaren, något som man inte är 

van vid i ”normala projekt”, tycker intervjudeltagaren. 

 

5.3 Intervju (entreprenör – inköpare) 

Intervjudeltagaren har varit involverad från den senare delen av 

projekteringsskedet och fungerar som projektinköpare till projektet. Personen 

anser att projektet Greenhouse är ett projekt med hög miljöprofil och som har 

en väldigt modern tanke på miljö. Häftigt att beställaren satsar så mycket på 

miljö och gör det till ett spjutspetsprojekt, tycker intervjudeltagaren. 

Intervjudeltagaren har fått lite information kring hur arbetet skall gå till med  
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avseende på Lean i projektet men inte någon kunskap kring hur tänket ser ut 

inom filosofin. Intervjudeltagaren tror att man valt att arbeta efter Lean för att 

uppnå en så bra resa genom byggprocessen som möjligt och tror att en av 

anledningarna också är för att undersöka om man kan spara in pengar på att 

göra detta förbättringsarbete. Dock tror intervjudeltagaren att man med hjälp 

av Lean kan spara mer pengar i de andra skedena under byggprocessen istället 

för i projekteringsskedet och att man där borde fokusera på att leverera 

kompletta och korrekta handlingar för att spara pengar. 

 

Intervjudeltagaren tycker att projekteringsskedet bör effektiviseras men är 

osäker på hur det skall gå till. Generellt sätt i byggbranschen så projekterar vi 

samtidigt som vi producerar, vi ritar med brister som leder till revideringar och 

vi har inte tillräcklig kunskap kring det praktiska detaljarbetet som gör att 

problem uppstår i produktionen, menar intervjudeltagaren. Intervjudeltagaren 

tycker att tankesättet i hela byggbranschen måste ändras – mer komplett 

projektering som får ta tid och använda människor från produktionen i 

projekteringsskedet för att utbyta kunskap. Intervjudeltagaren nämner också 

att Lean är en del av framtiden och vi måste börja tänka i samma banor som 

Lean-filosofin för att möta konkurrensen på marknaden. Något som också är 

viktigt är att lägga fokus på närproducerade material och val av material för att 

bilda en större insikt kring hela kedjan vad gäller materials livscykel. En 

effektivare projektering nås genom att man tänker hållbart och ser 

materialvalens hela steg, från mängdning till spill och avfall. 

 

Partnering är det enda rätta sättet att arbeta på, tycker intervjudeltagaren. Man 

får engagerade aktörer i ett tidigt skede och upphandling av 

underentreprenörer i en tidig fas gör att man kan byte erfarenheter och få tips 

på lösningar och val i projekteringen. På så vis undviker man problem som 

kan dyka upp i produktionsskedet och partnering eliminerar många brister i 

ineffektivitet som de andra entreprenadformerna kämpar med, anser 

intervjudeltagaren.  

 

5.4 Intervju (entreprenör – projekteringsledare) 

Intervjudeltagaren var involverad från projektets första början och har arbetat 

med att leda och förena projektet på entreprenörsidan samt att leda projektet 

framåt för att hålla tidplan. Intervjudeltagaren ser projektet som ett 

spjutspetsprojekt med höga ambitioner inom många områden, framförallt 

hållbart boende och inom miljö. Det är ett intressant projekt med två 

miljöcertifieringar och stor innovationsandra från beställaren, något som inte 

är så vanligt.  
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Information om att arbetet skulle ske med fokus Lean fick intervjudeltagaren 

veta på projektets första möte och i början av projekteringen beslutade man 

mer ingående hur det praktiska arbetet skulle brytas ner i form av verktyg. 

Uttrycket Lean har inte används nämnvärt efter det utan man har fokuserat 

mer konkret på varje område, menar intervjudeltagaren. Största anledningen 

till att man valt att arbeta med Lean i projektet tror intervjudeltagaren har att 

göra med att beställaren vill ha mer insikt i vilka problem som behöver lösas 

och hur dem skall lösas samt för att få en uppfattning av vad slutkostnaden blir 

av detta.   

 

Intervjudeltagaren tycker att det är helt rätt att satsa på Lean genom hela 

byggprocessen och menar att byggbranschen behöver en mer strukturerad 

dagordning och planerad process, speciellt i projekteringsskedet. Lean är ett 

bra verktyg och arbetssätt som leder till det.  

 

De projektstudiomöten som man kontinuerligt haft varje vecka i projektet 

tycker intervjudeltagaren har varit väldigt intressanta. Deltagaren anser dock 

att de varit väldigt intensiva emellanåt och att alltid arbeta på detta sätt hade 

inte varit genomförbart i ett långsiktigt perspektiv. I projektet Greenhouse 

Augustenborg har projektchefen från beställaren spelat väldigt stor roll. Allt 

som har med projektet att göra skall godkännas av projektchefen och det har 

visat sig vara väldigt krävande då många olika förslag skall undersökas för 

varje beslut och det krävs att man är insatt och har förstått varje förslag för att 

kunna nå ett beslut. Det är mycket som skall utredas och det har tagit lång tid. 

 

Intervjudeltagaren tycker att man inte använt Lean fullt ut i projektet 

Greenhouse Augustenborg och menar att arbetet kan bli mycket bättre. Dock 

konstaterar deltagaren att verktygen inom Lean definitivt har hjälpt till att 

effektivisera arbetet. Intervjudeltagaren är väldigt nöjd med resultatet av 

arbetet och menar på att tidplanen hölls och att projektstudiemötena 

genomfördes varje vecka som planerat. Intervjudeltagaren hade förväntat sig 

mer kostnadsuppfattning under projekteringsskedet men konstaterar i 

efterhand att man inte uppnått några verktyg för den visuella ekonomin, att det 

är svårt att hur man ligger till mitt i ett skede och att den informationen inte 

alltid är nödvändig att beakta i alla beslutstaganden. Intervjudeltagaren 

tillägger dock att beställaren var väldigt insatt i frågan. Överlag känner 

intervjudeltagaren att alla har varit glada och nöjda och man har känt sig stolt 

över det som producerats. 

 

De brister som intervjudeltagaren belyser till kommande projekt inom Lean är 

att man måste arbeta mer på hur beslut dokumenteras och använda fler verktyg 
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för att driva arbetsmöten och workshops på ett så bra sätt som möjligt. För att 

man som entreprenör ska driva arbetet med Lean vidare krävs att hela 

organisationen utbildas inom filosofin, inte bara ledningen. Det kommer 

krävas några projekt och ta flera år för att lära sig att forma ett skräddarsytt 

arbetssätt för byggbranschen men det är absolut värt att satsa på anser 

intervjudeltagaren.  

 

Intervjudeltagaren beskriver hållbart byggande som ett stort begrepp som 

innefattar miljö, ekologi, ekonomi och sociala aspekter. Inom projektet 

Greenhouse Augustenborg anser intervjudeltagaren att man kommit väldigt 

långt i både de sociala och ekologiska aspekterna. Dock har ekonomin varit 

något sämre men intervjudeltagaren sammanfattar det till faktor som inte har 

lika stor prioritet i detta projekt. 

 

En förutsättning för att nå ett hållbart byggande är att projekteringen måste bli 

smartare och att man använder sig utav effektiva förbättringsarbeten genom 

hela byggprocessen. Att ha en klar definition och volymuppfattning på vad 

hållbart byggande innebär för verksamheten, inte bara för enskilda projekt 

utan även för verksamheten som arbetsplats, är en nyckel till att nå hållbart 

byggande, tycker intervjudeltagaren. 

 

Intervjudeltagaren tycker att partnering fungerat bra i projektet Greenhouse 

Augustenborg och det har haft en positiv inverkar på projekteringsskedet. Man 

har uppnått en trevligare projekteringsprocess där alla är ärliga och litar på 

varandra. Något som man strävat efter sedan 10 år tillbaka när man först ville 

effektivisera projekteringsskedet, menar intervjudeltagaren. 

 

5.5 Intervju (byggherre – projektchef) 

Intervjudeltagaren har varit projektchef för projektet Greenhouse 

Augustenborg och har största ansvaret för att rätt beslut tas från idé till den 

färdigställda produkten. Intervjudeltagaren beskriver projektet kort och gott 

som ett projekt som gör skillnad. 

 

Beslutet om att arbeta efter Lean-filosofin utvecklades ur intervjudeltagarens 

egna tankar kring hur man skall arbeta i ett projekt och beslutades tidigt i 

upphandlingsskedet. Intervjudeltagaren nämner att detta förbättringsarbete är 

det enda sättet till att få byggbranschen framåt och till att börja använda 

resurser på rätt sätt. De största anledningarna till att man valde att arbeta efter 

Lean det var för att man ville bryta barriärer, öka kreativiteten inom ett projekt 

och produktutveckla. Syftet är att arbeta smartare, menar intervjudeltagaren. 

Projektstudiomötena är till för att man ska arbeta mer tillsammans och Lean- 
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coachen finns där för att hjälpa teamet att arbeta rätt och så att man inte 

hamnar i gamla beteendemönster.  

 

Intervjudeltagaren tycker att projekteringsskedet behöver förbättras och jämför 

det med ett stafettlopp. I vanliga fall arbetar man mer med enskilda 

problemlösningar istället för att komma fram till lösningar tillsammans och i 

team. Intervjudeltagaren menar att det arbetssätt man arbetar efter nu inte 

bidrar till någon kreativitet och produktutveckling i byggprocessen. 

Intervjudeltagaren tror att Lean kan bidra till en effektivare projektering 

genom att man tar smartare beslut och snabbare beslut, arbetet blir ständigt 

utvecklande och man arbetar för en bättre ekonomi. 

 

De brister som intervjudeltagaren upplevt genom arbetet med Lean är ett 

behov av bättre verktyg för möten, saknad av projekteringsprotokoll och att 

det behövs tydligare instruktioner för de regler som gäller för arbetet. 

 

Ett hållbart byggande definierar intervjudeltagaren med tre faktorer – social 

hållbarhet med fokus på vad byggnaden gör för platsen och de människor som 

bor där – ekologisk hållbarhet med fokus på produktens påverkan på miljön 

och dess möjlighet att minska hyresgästernas påverkan på miljön – ekonomisk 

hållbarhet med fokus på samhällsnytta. Intervjudeltagaren tror att en 

effektivare projektering kan bidra till ett hållbart byggande genom en minskad 

resursförbrukning via spill och slöseri och att man genom att välja rätt 

material och smarta lösningar för brukaren kan minska miljöbelastningen och 

det ekologiska fotavtrycket. 

 

Intervjudeltagaren anser att Lean bidrar till ett hållbart byggande genom att 

öka kreativiteten hos medarbetarna och att man på så sätt utvecklar 

verksamheten till att bli mer långsiktigt hållbar inom alla tre faktorer. Ett krav 

för att uppnå detta är att det finns gemensamma mål och en gemensam vision 

med projektet eller verksamheten. 

 

Intervjudeltagaren tycker att samarbetet inom partnering i projektet har 

fungerar sådär under projekteringsskedet. Det fanns problem med att få alla 

underentreprenörer med på samma gemensamma mål och vision och den 

ekonomiska modellen för projektet fattades vilket gjorde att alla parter inte 

arbetade mot samma ekonomiska ram. 

 

5.6 Intervju (arkitekt) 

Intervjudeltagaren har varit involverad i projektet från att 

förfrågningsunderlag gav ut från beställare och innan entreprenören blev 

upphandlad. Intervjudeltagaren har ritat mer än vad som var först tänkt på  
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projektet med projektets komplexitet har krävt det. Under projekteringsskedet 

har intervjudeltagaren haft en handläggande roll och deltagit under 

projekteringsmöten och projektstudiomöten. Intervjudeltagaren beskriver 

projektet som innovativt på många sätt men framför allt väldigt komplext. 

 

Projektstudiomötena har fungerat bra och varit väldigt nyttigt för alla aktörer, 

även för alla konsulter, anser intervjudeltagaren. Man har fått förståelse för 

andras arbete på ett helt annat sätt. 

 

Intervjudeltagaren blev informerad om arbetet med Lean-filosofin i 

förfrågningsunderlaget där det stod som ett krav från beställaren att det var 

tvunget att ingå i anbudet. Tanken kring Lean är bra att man försöker 

eftersträva en effektivare process, men det är ett vagt begrepp, tycker 

intervjudeltagaren. En Lean-coach och projektstudiomötena har drivit parterna 

till att arbeta i rätt riktning och det behövdes för att förstå konceptet kring 

Lean, menar intervjudeltagaren. Deltagaren tror att en kostnadseffektivisering 

är största anledningen till att beställaren valt att arbeta efter Lean. 

 

Projektstudiomötena har gjort att tiden använts mer effektivt och ett sådant 

återkommande möte som skapar diskussioner har tydliggjort att det finns 

utrymme för effektivisering i projekteringsskedet. Det är dock svårt att avgöra 

om man använt mindre antal timmar på grund av dessa möten eller inte. Det 

behövs ytterligare projekt med fokus på Lean för att kunna göra en bedömning 

på om Lean bidrar till en effektivare projektering, menar intervjudeltagaren. 

 

Angående eventuella brister inom arbetet med Lean menar intervjudeltagaren 

att det har varit svårt att skapa och få insikt i den visuella ekonomin för 

projektet och mycket av det beror på att det alltid pågår parallella processer 

och upphandlingar under projektets gång. Att denna visuella ekonomi inte 

fanns tillgänglig gjorde det svårare att förstå varför vissa saker valdes bort och 

andra saker prioriterades istället etc. Viljan från beställare och entreprenör har 

varit god att försöka lyckas med den visuella ekonomin men man har inte 

riktigt hittat någon bra arbetsform eller verktyg för att lyckas helt med det. 

 

Intervjudeltagaren tycker att hållbart byggande börjar bli ett slitet begrepp 

men beskriver det som ett långsiktigt tänkande, bygger man hållbart ska det 

inte bara hålla i 10-20 år utan man ska snarare se till 100 år. 

 

I framtiden är det viktigt att man fokuserar på informationstillgången i ett 

fortsatt arbete med Lean. Det är viktigt att man har den aktuella informationen 

och då kan BIM komma in i Lean-tänket, menar intervjudeltagaren. Man ska 

hela tiden ha tillgång till rätt information och inte behöva jaga den. Om den  
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fanns i någon form av databas skulle man själv kunna hämta den istället för att 

behöva vänta på en specifik person som bara har tillgång till informationen. 

Det hade förbättrat arbetet med Lean i framtiden, enligt intervjudeltagaren. 

Deltagaren vill också poängtera att det ibland inte är optimalt att använda 

Lean i varje projekt utan det beror på projektets utformning och de ingående 

parternas engagemang. I byggbranschen utvecklar man en ny produkt i varje 

projekt och det blir då problematiskt att använda ett verktyg som utvecklats 

från industrin där man hela tiden arbetar för att utveckla en och samma 

produkt. 

 

En positiv påverkar som partnering har på projekteringsstadiet är den bättre 

relationen som skapas mellan konsulter och entreprenörer. Intervjupersonen 

menar att man får inblick i hur entreprenörerna arbetar och vise versa. Det 

skapas en bättre kontakt och det är lättare att lösa problem. Under partnering 

tas beslut i samverkan och det gör att vissa beslut kan ”flyta” lite längre innan 

de låses helt. På grund av dessa ”flytande” beslut vågar man göra större 

förändringar och lösningar istället för att vara mer försiktig när man inte vill 

betala för oplanerade kostnader vid mer låsta beslut, förklarar 

intervjudeltagaren. 

 

Intervjudeltagaren berättar att beställaren har haft en bidragande roll till att 

partnering har fungerat så bra som det gjort inom projektet Greenhouse 

Augustenborg. Man har varit flexibel med mötesplanering och i tidplaneringen 

då oväntade ändringar och problem uppstått. Det har funnits en 

kompromissvilja hos alla ingående aktörer som har gjort att arbetet har 

fungerat bra. 

 

5.7 Intervju (entreprenör – lean-coach) 

Intervjudeltagaren har från anbudsskedet fungerat som en Lean-coach genom 

hela projektet och deltog i arbetet att formulera vad NCC kunde erbjuda 

beställaren inom Lean. Intervjudeltagaren har träffat alla ingående aktörer och 

medverkat under möten under hela processen men inte arbetat tillsammans 

med dem utan verkat som stöttning i arbetet med Lean så att processen 

fungerat och man riktat in sig åt rätt håll.  

 

Ett uttryck som beskriver projektet Greenhouse Augustenborg är Lean and 

Green, tycker intervjudeltagaren. Arbetssättet är relativt nytt för branschen och 

beställaren försöker ta ett steg framåt i utvecklingen med en slutprodukt som 

är väldigt grön. 

 

NCC har arbetat och drivit Lean-filosofin i flera års tid i form av olika verktyg 

i olika projekt. Det som skiljer detta projekt från de tidigare projekten är att  
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här har man valt att till 100 % satsa på arbetet med Lean och man använder sig 

utav verktygen genom hela processen. Lean har stor potential att fungera bra 

genom hela byggprocessen och intervjudeltagaren har erfarenhet att använda 

de olika verktygen var för sig i olika projekt och det har fungerat bra så 

deltagaren tvivlar inte på att de kommer fungera bra ihop 

 

Intervjudeltagaren förklarar att man måste vara beredd på att alla människor 

inte är lika förstående kring filosofin och att det då inte alltid blir som man 

själv planerat till 100 %. För att nå bästa resultat krävs det att alla tror på 

filosofin och är engagerade. Efter ungefär tre projekt där man använt samma 

verktyg inom lean kan man se att arbetet börjar ge ordentligt med resultat. 

Någon som testar på att arbeta med Lean för första gånger brukar aldrig se 

något stort resultat vid första projektet. 

 

Intervjudeltagaren anser att projekteringsskedet behöver effektiviseras och då 

syftar deltagaren på problemen med nutidens projekteringsmöten där många 

måste vara på plats trots att mötesprotokollet inte alls har med alla aktören att 

göra. Det skapar oengagemang mötena blir i slutendan väldigt dyra. 

Intervjudeltagaren syftar också på den väldigt långa projekteringstid som är 

idag. Den kan kortas ner och effektiviseras genom att man fokuserar på ett och 

samma projekt under en längre tid för att eliminera onödiga omställningar 

mellan varje projektskifte som ofta sker då man arbetar med flera projekt 

samtidigt. Intervjudeltagaren tror att hela tempot i projekteringsskedet kan 

ändras om man bara får in detta tankesätt i processen. 

 

Intervjudeltagen tycker att Lean skulle bidra till en effektivare projektering 

genom att man ökar tempot med hjälp av en annan arbetsprocess som 

innehåller verktyg och ett nytt tankesätt. Får man en grupp människor att 

samarbeta och sträva efter samma mål kan man nå mycket långt, menar 

intervjudeltagaren. Något som är viktigt för att nå långt inom filosofin är att 

tankesättet kommer ut till alla led inom organisationen. 

 

I projektet Greenhouse Augustenborg har arbetet kring Lean fungerat relativt 

bra, upplever intervjudeltagaren. Man har fått feedback om att 

samlokaliseringen via projektstudiomöten har fungerat bra och det har bidragit 

till att arbetet blivit mer effektivt. Av de brister som finns med arbetet kring 

Lean i projektet nämns att man inte lyckats med att visualisera processen som 

är en stor punkt inom Lean-filosofin att det ska vara synligt och tydligt var vi 

befinner oss i en process. I ledningen experimenterades det kring visualisering 

i början av projektet men det föll tillbaka ganska kraftigt mot slutet, hävdar 

intervjudeltagaren. Man har också uppmärksammat att lokalerna för  
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projektstudiomötena var väldigt spartanska med enkla stolar och alldeles för 

små skärmar för projektering. I framtida projekt med Lean är det viktigt att 

försöka lösa den visuella delen i arbetet och att man utvecklar uppföljning och 

säkerställande att man följer tidplan inom projektering. Målet skall vara att 

göra arbetet med Lean till en rutin som innehåller ständig återföring av 

erfarenheter. 

 

Intervjudeltagaren definierar hållbart byggande till att bestå av tre frågor, 

socialt, ekonomiskt, och miljömässigt. Först började man med att arbeta efter 

miljöbegreppet och nu har det till viss del ersatts av hållbarhetsbegreppet men 

intervjudeltagaren känner att man fortfarande har stor fokus och är kvar kring 

miljöbegreppet. Deltagaren anser att man bör vara försiktig med att använda 

begreppet hållbart byggande då det i vissa avseenden kan vara missvisande. 

Ett projekt kan vara väldigt hållbart ur miljömässigt perspektiv men kan kosta 

massor och då är det inte särskilt hållbart ur ekonomiskt perspektiv.  

 

Lyckas man uppnå en effektivare projektering bidrar man indirekt till ett mer 

hållbart byggande, tycker intervjudeltagaren. Via bättre projektering når du en 

bättre produkt. Intervjudeltagaren refererar till att om man vid varje projekt får 

börja om med ett vitt papper är chansen inte lika stor att man når så långt än 

om man får börja tre trappor upp istället i varje projekt. Då ökar chansen till 

att utvecklas ytterligare. Intervjudeltagaren anser att man skall arbeta mer med 

tekniska plattformar inom verksamheten så att man som företag bygger upp en 

viss kompetens som man kan ta med sig till nästkommande projekt. 

 

Lean bidrar indirekt till ett hållbart byggande genom att man arbetar 

effektivare och mer resurssnålt som i slutändan blir billigare för samhället. 

 

Intervjudeltagaren anser att partnering bidrar till en större öppenhet av 

resurstillgångar hos varje aktör vilket enklare kan skapa en översikt om vad 

man har att spela med. Det är viktigt att inte glömma att de flesta projektörer 

inte tänker i vinsttermer utan att man fokuserar hellre på att skapa en bra 

produkt och ett bra jobb, så öppna kort bidrar bara till att man kan lita mer på 

varandra. 

 

För att nå en effektivare projektering kan partnering bidra med att man 

minskar antalet repeteringar och revideringar under en process och är 

beställaren engagerad genom hela processen ökar chansen till att den 

efterfrågade produkten levereras, menar intervjudeltagaren.  
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6 Analys 

Alla personer som intervjuades har haft en betydande roll för projektet och har 

blivit involverade i ett tidigt skede. Intervjuerna har möjliggjort för varje 

intervjudeltagare att berätta om sina egna erfarenheter och tankar kring arbetet 

med Lean i projektet Greenhouse Augustenborg. Intervjufrågorna är baserade 

på studiens frågeställningar och därigenom bidrar deltagarnas svar till att 

besvara studiens syfte.   

 

Intervjustudien ger en tydlig bild att projektet Greenhouse är ett grönt 

innovativt projekt där beställaren varit väldigt engagerad och gett stort 

utrymme till utveckling, inte bara inom egna verksamheten utan också för 

innovativa lösningar och effektivare byggprocess för hela branschen. 

 

Nästan alla deltagare har blivit informerade i ett tidigt skede att man skulle 

arbeta kring Lean i projektet men två deltagare som arbetat med externa frågor 

och beräkningar som inte varit direkt kopplade till projektstudiomötena har 

inte blivit informerade om detta över huvud taget. Arbetet kring Lean 

påbörjades tidigt och man formulerade redan vid anbudet hur arbetet kring 

filosofin skulle gå till. Ingen av de intervjuade har fått någon utbildning om 

Lean inför detta projekt utan man har endast använt sig utav en Lean-coach för 

att vägleda och föra arbetet i rätt riktning under processen. 

 

De intervjuade är eniga om att Lean-filosofin kan implementeras på 

byggprocessen men att det behövs vissa justeringar på de ingående verktygen 

för att kunna ta filosofin direkt från industrin och för att den skall fungera i 

byggbranschens komplexa projekt. 

 

Efter sammanställning av intervjuerna kan man konstatera att en gemensam 

definition för ett hållbart byggande består av tre aspekter – ekologi, ekonomi 

och sociala aspekter. Man är också enig om att det finns mycket kunskap kring 

ekologi men att man behöver arbeta mer för att utveckla de kraven för att 

uppnå ett socialt hållbart projekt på grund av att de parametrarna är väldigt 

komplexa för varje enskilt projekt. 

 

För att Lean skall bidra till ett hållbart byggande är det viktigt att se till hela 

verksamheten, inte bara till produkten som produceras. Inom Lean arbetar man 

mycket med att lyfta fram medarbetarna inom organisationen och för att uppnå 

ett hållbart byggande genom Lean skall det finnas en bra arbetsmiljö där man 

upplever att det är roligt att arbeta och att det finns chans för alla att bidra. 

Inom Lean arbetar man också med att eliminera slöseri och effektivisera 

resursanvändningen och det bidrar till resterande tvåaspekter inom hållbart  
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byggande genom att minska miljöpåverkan och använda våra resurser 

smartare så att kostnaderna kan minska. 

 

För att förbättra arbetet med Lean i framtiden krävs det att alla inom projektet 

är engagerande och villiga att satsa på filosofin. Det krävs deltagande under 

utsatta möten för att ingen skall lämnas ute eller gå miste om viktiga verktyg. 

Det krävs bättre verktyg för att visualisera processen så att det blir mer synligt 

om vart i processen man befinner sig. Bättre dokumentering av beslut och 

informationshantering behövs för att möjliggöra erfarenhetsåterföring och 

minska upprepningar. Projektstudiomötena skall vara utrustade med rätt 

utrustning för att eliminera ineffektivitet. 

 

Partnering bidrar till en öppenhet och ärlighet inom ett projekt som inte är 

vanligt i andra projekt. Det skapas en relation som medför ett ökat samarbete 

och smidigare konfliktslösande.   
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7 Förslag på effektivisering 

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt till att lyckas med Lean är det 

viktigt att alla ingående parter blir informerade, instruerade och utbildade i ett 

tidigt skede kring hur tankesättet inom filosofin ser ut och hur arbetet kommer 

att gå till. Det lägger den första grunden för projektets hela process. 

Utbildning är dyrt men jag tror att den investeringen kommer ge tillbaka inom 

några projekt och istället för att få en lång och utdragen period av kulturbyte 

inom byggbranschen så får man en smidigare övergång med bättre resultat 

snabbare. 

 

Tanken kring Lean i detta projekt är att arbetet skall implementeras över hela 

byggprocessen och en viktig del i att lyckas är att man har förståelse för 

produktens cykel. Ett förslag är att de som arbetar under produktionen redan är 

med i projekteringsskedet för att utbyta erfarenheter så att man eliminerar 

framtida problem.  
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8 Utvärdering och diskussion  

Hur kan man på ett mer konkret sätt beskriva vad som behövs för att förbättra 

kommunikationen och därmed effektivisera byggprocessen? Det allra 

viktigaste kravet är att byggsektorn måste öka insikten i hur viktig 

kommunikationen är för en effektivare byggprocess och hur det kan göra en 

positiv inverkan på kostnaderna. När alla aktörer har gjort sig införstådda i det 

och är villiga att arbeta för en ökad kommunikation behövs även att alla börjar 

använda effektiva verktyg för att tillsammans nå dit. Lean har visat sig vara ett 

användbart verktyg i projekteringsskedet och det har visats sig i att alla 

ingående parter har varit nöjda med arbetet. Eftersom NCC har tidigare 

erfarenheter med att arbeta kring verktygen inom Lean och har kunnat testa 

dem flertalet gånger så gav det en bra grund till val av verktyg i projektet 

Greenhouse Augustenborg. 

 

Men hur kommer det sig att slöseriet är så stort i byggprocessen? Byggsektorn 

har under flera år redan arbetat med att dra ner på slöseriet i produktionen. Här 

syftar jag inte bara på inköp och hantering av material och bättre planering av 

leveranser utan jag syftar på tiden och den energi varje aktör lägger ner i sitt 

arbete. Några faktorer som bidrar till detta slöseri är okunskapen om det 

slöseri som pågår. Aktörerna vet inte vad som är värdeskapande i 

byggprocessen och vet därför inte vad man ska arbeta med för att minska 

slöseriet. Man arbetar inte med någon form av förbättringsarbete för att öka 

kundvärdet utan man arbetar mest till sin egen fördel. 

 

Partnering tillsammans med Lean bidrar till en ökad kommunikation och 

förståelse för sin egen verksamhet. Man arbetar ständigt med att eliminera 

slöseri och erfarenhetsåterföring från alla aktörer breddar kunskapen inom 

hela byggbranschen. En ökad förståelse för varandras arbete bidrar till 

samarbete och en smidigare problemlösning genom hela processen. 
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9 Slutsats 

Ledningen som bestod av beställare och entreprenör gick in med höga 

förhoppningar om att Lean är en självklar väg mot en effektivare process. Och 

så är säkert fallet om man ser till arbetet i ett långsiktigt perspektiv. Jag tror att 

ledningen var införstådda redan från början i att man inte skulle nå några 

markanta resultat utan detta projekt var ett spjutspetsprojekt och man ville 

testa hur arbetet med Lean genom hela processen skulle fungera, om det ens 

var möjligt.  

 

Arbetet har, trots att projektet fungerar som försökskanin, fungerat väldigt bra. 

Man har missat på några aspekter som man försökt och hoppats skulle fungera 

bättre, t ex visualisering av processen och platsen för projektstudiomöten. Jag 

tror att beställaren och övriga aktörer är nöjda med vad man åstadkommit. 

 

Det är svårt att avgöra om arbetet med Lean har effektiviserat 

projekteringsstadiet i detta projekt när projekteringen precis blivit klar. Det 

som kan konstateras är att tidplanen för projekteringen ej överskridits och att 

man inte kommer skjuta upp några problem från projekteringsskedet till 

produktionsskedet vilket i vanliga fall är ganska vanligt att man gör. Man har 

med hjälp av Lean och verktyget projektstudiomöten kunnat lösa alla problem 

effektivt och i ett tidigt skede. Så med det sagt finns det tydliga indikationer på 

att Lean bidragit till en effektivare projektering i projektet Greenhouse 

Augustenborg. 

 

Med hjälp av intervjustudiens hjälp har ett hållbart byggande definierats till att 

vara beroende att tre aspekter, ekologi, ekonomi och sociala. Inom ekologi 

bidrar Lean till att eliminera spill och se till produkt och materialvals hela 

livslängd och det gör att miljöpåverka minimeras. Genom att minska och 

effektivisera resursförbrukningen, eliminera onödigt arbete och prioritera mer 

långsiktiga lösningar kan kostnaderna minskas radikalt och man kan uppnå ett 

ekonomiskt hållbart byggande. De sociala aspekterna inom hållbart byggande 

är väldigt svåra att definiera och ställa krav till. De kommer alltid vara 

individuella för varje projekt och vara beroende, inte bara av plats, utan även 

av kommande eller befintliga nyttjare av produkten. Men man får inom det 

sociala hållbara byggandet inte glömma bort verksamheten bakom produkten. 

Ett hållbart byggande innebär också att hela byggprocessen skall vara hållbar 

och då innefattar det alla medarbetare inom verksamheten. Inom Lean arbetar 

man med att höja varje enskild medarbetare genom att ge dem chans att 

påverka och ge förslag på förbättring. Goda arbetsförhållanden uppfyller inte 

bara filosofin inom Lean utan också grundkraven för ett socialt hållbart 

byggande.   
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10 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka hur arbetet med Lean påverkar 

produktionsskedet och hur man arbetar med förbättringsarbetet i den delen av 

processen. Tanken kring Lean är att man skall se det genom hela processen 

och då känns det som ett naturligt steg efter denna studie. 

 

Och man vet idag att det finns mycket som behöver effektiviseras under 

produktionen också. Majoriteten av oss har nog förundrats över vart alla på en 

byggplats är på väg. Ibland verkar det som att merparten av hantverkarna är på 

väg någonstans, för att leta material, skaffa nödvändig information osv. Det är 

tydligt att det finns utrymme för att effektivisera arbetet och processen även i 

detta skede. 
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Bilaga 1 – Bedömningskriterier för Miljöbyggnad 

nyproduktion 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till entreprenör och arkitekt 
 

Nedan följer ett antal frågor kring hur du har upplevt arbetet med Lean i 

projektet Greenhouse Augustenborg: 

 

1. Hur involverad har du varit i projektet Greenhouse? Hur har dina 

arbetsuppgifter sett ut? 

2. Hur skulle du beskriva projektet Greenhouse? Vad är det första du 

tänker på? 

3. Blev du informerad om att man skulle arbeta efter Lean-filosofin i detta 

projekt? När blev du det? Har du medverkat under några planerings-

/projekteringsmöten? 

4. Vad anser du om att man använder filosofin Lean genom projektets hela 

byggprocess? Har du erfarenhet av att arbeta med Lean i tidigare 

projekt? Om ja, hur har du upplevt det då? Om nej, har arbetet med 

Lean fungerat som du förväntade dig? 

5. Vad tror du är största anledningen till att man valt att arbeta med Lean? 

6. Hur har ditt arbetssätt påverkats med fokus på Lean? Har du blivit 

instruerad i att tänka annorlunda och har du fått någon utbildning i hur 

arbetet med Lean skall gå till? 

 

7. Anser du att projekteringsskedet behöver effektiviseras? Varför tycker 

du så? 

8. Hur tror du att Lean kan bidra till en effektivare projektering? 

9. Tycker du att Lean har bidragit till en effektivare projektering i detta 

projekt?  

10. Finns det något som du tycker borde gjorts annorlunda för att 

möjliggöra ytterligare effektivitet? 

 

11. Begreppet hållbart byggande används ofta. Vad tycker du beskriver ett 

hållbart byggande? 

12. Hur beskriver företaget du arbetar på hållbart byggande? 

13. Tror du att en effektivare projektering kan bidra till ett hållbart 

byggande? På vilket sätt? 

14. Hur anser du att Lean bidrar till ett hållbart byggande? Ge gärna ett 

exempel. 

 

15. Vad tror du skulle förbättra arbetet med Lean i framtiden? 
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16. Anser du att Lean är något att satsa på i framtiden? Varför anser du det? 

Nedan följer några frågor om partnering och hur du har upplevt arbetet med 

partnering inom projektet Greenhouse Augustenborg: 

 

17. På vilket sätt tycker du att partnering påverkar projekteringsskedet? 

18. Vad anser du om påståendet att partnering bidrar till att effektivisera 

projekteringsskedet? Varför tycker du så? 

19. Hur tycker du att samarbetet inom partnering i projektet Greenhouse har 

fungerat? Utveckla. 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till byggherre 
 

Nedan följer ett antal frågor kring hur du har upplevt arbetet med Lean i 

projektet Greenhouse Augustenborg: 

 

1. Hur involverad har du varit i projektet Greenhouse? Hur har dina 

arbetsuppgifter sett ut? 

2. Hur skulle du beskriva projektet Greenhouse? Vad är det första du 

tänker på? 

3. När beslutades det om att byggprocessen skulle vara utformad efter 

Lean-filosofin i projektet Greenhouse? Kan du förklara begreppet ”Lean 

and green” och hur det uppkom? 

4. Vad är största anledningen till att ni valde att arbeta efter Lean? 

5. Berätta gärna lite om era projekteringsmöten och tankarna kring att han 

en Lean-coach genom hela projektet. 

6. Vad anser du om att använda sig utav Lean-filosofin genom projektets 

hela byggprocess? 

7. Har du erfarenheter av att arbeta med Lean i tidigare projekt? Om ja, 

hur har du upplevt det då? 

8. Har arbetet med Lean fungerat som du förväntade dig? 

9. Hur har ditt arbetssätt påverkats efter att arbeta med Lean? Har du fått 

någon utbildning i hur arbetet med Lean ska gå till? 

 

10.  Anser du att projekteringsskedet behöver effektiviseras? Varför tycker 

du så? 

11.  Hur tror du att Lean kan bidra till en effektivare projektering? 

12. Tycker du att Lean har bidragit till en effektivare projektering i detta 

projekt? 

13.  Finns det något du tycker borde gjorts annorlunda för att möjliggöra 

ytterligare effektivitet i projekteringsskedet? 

 

14.  Begreppet hållbart byggande används ofta. Vad tycker du beskriver ett 

hållbart byggande? 

15.  Hur beskriver företaget du arbetar på hållbart byggande? 

16.  Tror du att en effektivare projektering kan bidra till ett hållbart 

byggande? På vilket sätt? 

17.  Hur anser du att Lean bidrar till ett hållbart byggande? Ge gärna ett 

exempel. 
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18.  Vad tror du skulle förbättra arbetet med Lean i framtiden? Anser du att 

det är något att satsa på i framtiden? Varför anser du det? 

Nedan följer några frågor om partnering och hur du har upplevt arbetet med 

partnering inom projektet Greenhouse Augustenborg: 

 

19.  På vilket sätt tycker du att partnering påverkar projekteringsskedet?  

20.  Hur tycker du att samarbetet inom partnering i projektet Greenhouse 

har fungerat? Utveckla. 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


