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Sammanfattning 
Denna rapport presenterar resultatet av ett examensarbete där avdelningen PL Hus på Grontmij 
AB studeras. Syftet med studien har varit att lokalisera problemområden för att kunna 
effektivisera och höja kvaliteten i arbetssättet. Arbetet har genomförts av en teknolog från 
institutionen för industriell ekonomi på KTH på uppdrag av Grontmij AB. Projektet sträckte sig 
över en tidsperiod av 20 veckor under våren 2011.  
 
Förutom avdelningen i sig har två projektledare i två olika projekt följts. Metoden deltagande 
observation används för att kunna komma nära verkligheten och på så sätt finna 
problemområden där det finns möjligheter till utveckling. Validering har skett genom 
kommentarer och åsikter från anställda på företaget som läst rapportens analysdel. 
 
Med utgångspunkt i ett system- och helhetsperspektiv har paralleller dragits till 
produktionssystem såsom TPS (Toyota Production System) och lean. Dessa 
produktionsfilosofier har studerats för att undersöka möjligheterna till en eventuell applicering 
på en organisation som Grontmij AB och avdelningen PL Hus. För att avgränsa studien samt 
koppla empiri till teori, har arbetet koncentrerats kring ett antal grundprinciper för de båda 
filosofierna: slöseri, flöde, kvalitet, leverantör- och kundrelationer samt kontinuerliga 
förbättringar. 
 
Arbetet resulterar i lokalisering av ett antal problemområden, områden som genom åtgärder 
skulle kunna öka kvaliteten samt öka effektiviteten på avdelningen. Det presenteras även ett 
flertal problem som kan vara objekt för vidare forskning. 
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Abstract 
This report presents the results of a thesis in which the department PL Hus at Grontmij AB is 
studied. The study has been done in order to locate problem areas in order to streamline and 
improve the quality of working. The study was done by an engineering student from the 
Department of Industrial Management at KTH on behalf of Grontmij AB. The project extended 
over a period of 20 weeks during spring 2011. 
 
In addition to the Department itself has two project managers in two different projects been 
followed. The method used has been participant observation and was used to be able to come 
close to reality and thus find problem areas where there are opportunities for development. 
Validation was made through comments and opinions from workers at Grontmij AB, after 
reading the reports analysis. 
 
Based on a system and holistic approach has parallels been drawn to the production systems such 
as TPS (Toyota Production System) and lean production. These production philosophies have 
been studied to explore a possible implementation to an organization like Grontmij AB and the 
department PL Hus. To delimit the study and connect empiricism to theory, the work has focused 
on several basic principles for the two philosophies: waste, flow, quality, supplier and customer 
relationships and continuous improvement. 
 
This work results in localization of a number of problem areas, areas through measures could 
increase the quality and increase efficiency in the department. It also presents several problems 
that can be object of further research. 
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1 Inledning 
I det här examensarbetet utreds arbetssättet för projektledning hos Grontmij AB, ett stort inter-
nationellt teknikkonsultföretag. Med arbetssätt menas arbetsprocessen för hur projekt bedrivs. 
Målet är att hitta problemområden i dagens arbetssätt. Områden som genom lösningar leder till 
effektivare och kvalitativare arbete, vilket även skulle kunna leda till ökad kundnöjdhet. Resultatet 
av undersökningen är ämnade att ge en bild av vad som skulle kunna förbättras i arbetssättet på 
enheten PL Hus på Grontmij AB, Stockholm. Arbetet utförs ur ett perspektiv som ifrån en 
utomstående konsult. 

1.1 Bakgrund 
Grontmij AB tillhör kategorin internationella teknikkonsultbolag som har verksamheter inom en 
rad discipliner såsom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. 
Företaget är Europas fjärde största teknikkonsultbolag och har omkring 11 000 medarbetare på 
cirka 350 kontor världen över. I Sverige är Grontmij AB rikstäckande och finns lokaliserade i ett 
20-tal orter. Totalt finns det ungefär 800 aktiva konsulter i Sverige (Grontmij AB:s hemsida). 

Konsultbranschen växer, både i Sverige och i världen. Med undantag för 2008 har resultatet för 
Grontmij AB i Sverige växt för varje år sedan 2005. De senaste 5 åren, sett från 2010 har 
resultatet ökat med strax över 100 procent. Internationellt har koncernens resultat ökat med cirka 
70 procent sedan 2005 (Grontmij AB, årsredovisningar 2010-2005). 

Inom byggbranschen har det länge varit en diskussion kring konsultens ansvarsområde. För att 
förhindra skador och höga kostnader gick ett antal försäkringsbolag ihop och ställde upp krav 
mot byggbranschen för att försäkra deras arbeten. I ett häfte presenterades resultatet för en 
undersökning ämnad att ”ta fram en rad förslag på hur man skall kunna förhindra eller i varje fall 
begränsa verkningarna av de misstag som idag förekommer hos de medverkande parterna i såväl 
projekterings och byggskedet” (Kleberg, 1986). 

Ett exempel på illa genomförda projekt är de så kallade ”Dammsugarfallen”. Ett begrepp för 
dåligt preciserade krav som grundas på påstådda missar i projektörernas handlingar. Dessa fall 
förekom i oroväckande hög grad under 1970-80-talet och bygger på ovan nämnda grund. Det är 
ofta entreprenören som påstår att projektörernas handlingar inte duger och leder till ökade 
kostnader för honom. Det kan även visa sig ännu sämre genom att konsulten krävs betala de 
extrakostnader som följer med beställarens programändringar. Dessa är ofta resultat av bristfällig 
precisering av krav från beställarens sida (Kleberg, 1986). 

Under år 2008 påbörjades ett kvalitetsarbete för att bland annat höja kundnöjdheten för 
Grontmijs ABs kunder (Grontmij AB, Wendel 2008). Denna studie görs därför som ett bidrag till 
det kvalitetsarbete som redan påbörjats.  

1.2 Definition av konsult 
Eftersom Grontmij AB är ett teknikkonsultföretag underlättar det att veta vad konsulter är. En 
konsult eller ett konsultföretag är en person eller ett företag vars uppgift är att tillfälligt hjälpa en 
annan organisation, som saknar den kompetens som konsulten eller konsultföretaget besitter. 
Personal hyrs ut till företag som är villiga att betala för den. Ordet konsult härstammar från det 
latinska ordet c nsulere, ”att ta råd” (Yourdictionary). En konsult skulle exempelvis kunna hjälpa 
en uppdragsgivare att projektera en byggnad i enlighet med uppdragsgivarens önskemål 
(Brainyquote, Wikipedia). 
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1.3 Lagkrav - Allmänna bestämmelser 
Det finns en tradition i Sverige när det gäller standardavtal inom byggsektorn. Dessa är 
standardiserade och ämnade att sammanställa ett antal allmänna villkor som kan tillämpas 
generellt. Standardavtalen är framförhandlade arbetsvillkor i form av allmänna bestämmelser och 
används flitigt inom byggbranschen (Bygg.org, Byggforlaget).  

Nedan visas utdrag ur ABK09 (Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag) som är av vikt för 
rapporten. 

Kapitel 5 § 1 Ansvar för skada m.m. 

Konsulten ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för skada som denne orsakat beställaren 
genom bristande fackmässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet vid 
genomförande av uppdraget. Har beställaren visat att skada uppstått och sannolikt att skadan 
beror på felaktighet i konsultens handlingar eller en underlåtenhet av konsulten, ska konsulten för 
att fria sig från ansvar visa att han inte är ansvarig för skadan. 

Kommentar till kapitel 5 § 1 

Den skada som avses i bestämmelserna behöver inte bestå i en sakskada utan kan även avse exempelvis 
ekonomisk skada. 

Enligt allmänna kontraktsrättsliga regler föreligger en skyldighet för en skadelidande att minimera sin skada. 
Mot bakgrund härav bör beställaren inte avhjälpa fel eller åtgärda skada och inte heller träffa överenskommelse 
med en entreprenör eller en leverantör om kostnadsreglering som kan ligga till grund för skadeståndskrav mot 
konsulten utan att först bereda konsulten tillfälle att yttra sig i frågan. (Utdrag ur ABK09) 

1.4 Problemdefinition 
I arbetet har ett antal problemområden identifierats. I de projekt som studerats är brist på 
kommunikation, kvalitetsbrist från underkonsulter, brister i framställda handlingar och okunskap 
de största problemen. Dessa brister leder i sin tur till förseningar i andra delar av projekt. 
Problemen är inte ovanliga för enheten PL Hus. Många menar att konsulter generellt är vana vid 
att inte leverera ett perfekt resultat (Rudström). För en konsult innebär ofta ett mindre bra arbete 
att de får fakturera ännu fler timmar för att förbättra produkten och så länge detta fungerar finns 
det inget incitament att granska arbetet hårdare. Själva grunden i konsultarbete är ju just att 
”sälja” timmar.  

Det är ett paradoxalt problem då ett effektivare arbete idag skulle innebära färre fakturerade 
timmar och därmed mindre intäkter för företaget. Samtidigt är ett grundläggande mål för de flesta 
företag att ha ett kontinuerligt ökande resultat. 

Ett ytterliggare problem med kvaliteten är att ett projekt kan visa sig mindre lyckat långt efter att 
det är klart. De som då utfört projektet kan ha slutat på företaget eller bytt position från den de 
satt i när projektet genomfördes. Omsättningen av kunskap är ofta stor inom konsultföretag. På 
enheten PL Hus har 22 anställda blivit 24 men bara två personer har arbetat på enheten mer än 
två år.  

Detta leder till nästa intressanta problemområde; kunskapshantering, både återföring och 
överföring av kunskap. Ett område som alla företag idag kan bli mycket bättre inom och som det 
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finns mycket att vinna på. I en bransch där personalomsättningen är stor är detta ännu viktigare. 
Ett problem idag är att misstag som gjorts i tidigare projekt upprepas även då företaget 
dokumenterat problemet och lösningen på problemet tidigare. Det saknas även grundläggande 
incitament för den enskilda konsulten att dela med sig av sin kunskap eftersom det är den 
anställdes egen kunskap som är eftertraktad och säljs. 

Att leverera bra men inte ”out-standing” produkter kan ge en kortsiktig vinst. Men likt alla 
företag som inte levererar efterfrågad standard riskerar konsultföretag idag att tilldelas ett dåligt 
rykte om de levererar produkter som inte håller måttet. Samtidigt talar detta emot branschen 
självt eftersom affärsidén ligger i att sälja timmar. Chansen att företaget får uppdraget att 
förbättra en produkt om de levererar ett tillräckligt bra men inte perfekt resultat är större. Sett ur 
ett mer långsiktigt perspektiv bör dock mer kvalitativa produkter vara att föredra. 

1.5 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att först lokalisera ett antal trånga sektorer i arbetsprocessen 
för projektledning på teknikkonsultföretaget Grontmij AB, enhet PL Hus, Stockholm. Ett av de 
funna problemområdena väljs, studeras och analyseras och diskuteras sedan med hjälp av relevant 
teori. Ett tredje steg blir att fortsatt använda teorin för att klargöra vad som kan göras för att 
eliminera problemen på enheten.  

Målet med studien är att identifiera problemområden i arbetsprocessen på enheten PL Hus på 
Grontmij AB, Stockholm.  

1.6 Avgränsningar 
Studien är ett examensarbete på KTH inom industriell ekonomi à 30 högskolepoäng, vilket 
motsvarar 800 studietimmar. Det utförs under våren 2011 i samarbete med 
teknikkonsultföretaget Grontmij AB. Eftersom arbetet utgår ifrån en nationellt standardiserad 
projektprocess kommer andra internationella modeller hos Grontmij AB förbises. I första hand 
är det arbetsprocessen för enheten PL Hus på Grontmij AB i Stockholm som utreds. Lösnings-
förslag kan alltså inte anses vara generella. Arbetet kommer att utföras i Sverige och rapporten 
skrivas på svenska.  
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2 Metod 
Vetenskapliga uppsatser bör följa en förutbestämd metodik och för detta finns det ett antal olika 
teorier att arbeta utifrån. Definition av metodval underlättas genom att utgå ifrån vad arbetet skall 
utreda och i vilket syfte studien görs. Collis och Hussey (2009) nämner fyra huvudkategorier av 
studieutförande; undersökande, deskriptiv, analytisk och förutsägande (För mer information se Bilaga 
1). 

I denna studie används en undersökande metod som sedan övergår i en mer deskriptiv under-
sökning. Eftersom resultatet sannolikt kan generaliseras och appliceras på liknande enheter eller 
företag inom samma kontext, kan studien även ses som en förutsägande utredning (Collis & 
Hussey, 2009).  

2.1 Ansats och paradigm  
Det finns olika typer av vetenskapliga ansatser och ramverk, eller så kallade paradigm. Dessa 
beskriver vilka typer av frågor som skall utredas, vilka svar som är relevanta och hur eventuella 
experiment skall utföras. Paradigmen avgör även hur problemställningarna skall formuleras 
beroende av vad som skall undersökas och hur resultatet skall presenteras.  

Ett vetenskapligt paradigm kan ses som ett filosofiskt ramverk grundat på människans antagande 
av aktuell kunskap. Dessa ger en bild av vilka riktlinjer en undersökning bör följa, vad den 
förväntas fokusera på, vilka frågor som skall utredas samt vilka tillvägagångssätt som anses 
väsentliga att genomföra under arbetet. Historiskt sett har synsätten förändrats och idag används 
framförallt två övergripande paradigm; positivism och interpretivism (För mer information se Bilaga 
1). 

2.1.1 Positivism och interpretivism i kombination 
Den här studien utgår från ett interpretivistiskt synsätt, dels för att utredaren involveras i 
verksamheten och därav drar slutsatser utifrån egna erfarenheter och observationer. Positivism 
och interpretivism kan dock ses som ytterligheter och ett fåtal forskare utgår idag helt och hållet 
från ett utav dem utan slutar ofta i en kombination (Collis & Hussey, 2009). Som tidigare nämnts 
är ovan nämnda paradigm extremer och metoder kopplade till respektive paradigm kommer ej 
tillämpas rakt av. Exempelvis vad gäller angreppssätt där interpretivismen är starkt kopplad till ett 
induktivt angreppssätt (Collis & Hussey, 2009).  

Under denna studie genomförs en objektiv studie där praktiska inslag förs tillbaka till teoretiska 
modeller, för att på så vis identifiera empirins härkomst. Det kan även hända att viss empiri är 
svår att härleda på grund av en komplex utveckling under till exempel lång tid med kulturell 
påverkan. Därför kan inte slutsatsen dras att all empiri skall kunna identifieras till teorier. 

2.1.2 Ansats 
Angreppssätten för att nå en slutsats genom att koppla empiri och teori kan variera. Två exempel 
på ansatser är deduktiv och induktiv ansats. En deduktiv ansats utgår ifrån redan existerande teori 
som sedan prövas i empirin. Utredaren utnyttjar teoretiska ramverk för att förklara upplevd 
verklighet. Ansatsen utgår ifrån det generella som appliceras på det specifika, exempelvis genom 
att först genomföra en litteraturstudie och därefter applicera det på en specifik arbetsplats.  

Metodansatsen i denna undersökning är till en början av induktiv karaktär då slutsatserna 
kommer att härledas från empiri och då resultatet förhoppningsvis kan appliceras på fler 
användningsområden än den på PL Hus. Studien utgår från iakttagelser av verkligheten på som 
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sedan omvandlas till fokusområden (Collis & Hussey, 2009). Fokusområdena utreds sedan med 
hjälp av existerande teorier kring effektivitet och kvalitet, vilket är en deduktiv ansats. Allt 
resulterar sedan i problemområden som kan effektiviseras utifrån vad undersökt teori säger. De 
olika angreppssätten innebär att den här studien utförs genom växelvis induktiv och deduktiv 
ansats (Collis & Hussey, 2009). 

2.2 Informationsinsamling 
Datainsamlingen är en viktig del av studien då analyser och slutsatser kommer att baseras på den. 
Exempelvis kan primärdata användas, vilken framförallt erhålls genom intervjuer eller 
frågeformulär. Ett andra alternativ är sekundärdata vilket är information som inte är primärt 
insamlad för den aktuella studien (Johannessen & Tufte, 2003). 

Information som ligger till grund för analysen och även litteraturstudien kan klassificeras som 
sekundärdata. Alltså information inhämtad av en annan författare till ett annat ändamål som 
sedan omarbetas för att passa det nya syftet (Christensen, 2001). Data till denna studie kommer 
främst från observationer på arbetsplatsen men även från vetenskaplig litteratur, artiklar och 
publikationer. Google scholar, E-databaser och KTHB:s resurser (Kungliga tekniska högskolans 
bibliotek) är exempel på källor till de artiklar och publikationer som används i studien. 

Vad gäller införskaffning av primärdata kan detta i huvudsak göras på två olika sätt; genom 
kvantitativ eller kvalitativ metod. Dessa olika tillvägagångssätt har båda för- och nackdelar och 
det gäller att noga avväga vilket förfarande som passar bäst för varje situation. Vid denna avväg-
ning spelar parametrar såsom tid, kvalitet och tillgänglighet en stor roll. Även studiens syfte och 
karaktär är viktiga parametrar att ta i beaktande vid detta val.  

Denna studie är till en början av explorativ natur då avsikten är att dela in en observerad 
verklighet i ett teoretiskt ramverk. En sådan typ av studie utesluter valet av en kvantitativ metod 
då en sådan bör ha sin utgångspunkt i en frågeställning. Syftet med den här rapporten är att hitta 
problemområden som vid en lösning skulle ge ett effektivare och kvalitativare arbetssätt. Det 
utförs till största del en analys av observerat arbetssätt och därför anses en kvalitativ studie vara 
lämpad för denna undersökning. 

Valet av kvantitativ eller kvalitativ studie utgår delvis från val av paradigm. Vilket innebär att om 
valet av paradigm är positivistisk kommer studien att utföras genom insamling av kvantitativ data 
eller kvalitativ data som kan kvantifieras. Dock anses kvantitativa och kvalitativa studier innehålla 
kompletterande egenskaper (Collis & Hussey, 2009). Med utgångspunkt i detta kommer denna 
studie att utföras med en kvalitativ insamlingsmetod. 

2.2.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet är en bedömning av hur korrekt forskningsresultatet återger det som studerats (Collis & 
Hussey, 2009) Samband bör återges korrekt och teorin bör inte ha några konsekventa fel. Teori 
har studerats för att förstå vad som påverkar enheten samt vilka förändringar som skulle kunna 
leda till effektivisering och ökad kundtillfredsställelse. Genom att begränsa undersökningen till 
två projekt gavs möjligheten att djupare studera verksamhetens grundläggande problem och 
beroenden.  

Eftersom det inte är tänkt att användas någon kvantitativ metod i studien kommer inte 
triangulering kunna användas. I brist på triangulering används ett tillvägagångssätt beskrivet 
nedan, som ett sätt att skapa större trovärdighet och validitet, i enlighet med Denzin (1978). 
Tillvägagångssättet kan även reducera fördomar mot använda källor (Jick, 1979). 
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Kommentarer och åsikter om rapportens analysdel har inhämtats ifrån utvalda projektledare på 
enheten. Åsikterna används sedan för att bekräfta och validera resultatet av analysdelen. De 
används även för att diskutera för- och nackdelar med resultatet samt sammanställa slutsatser och 
framtida rekommendationer. 

Analysen delgavs sex anställda på PL Hus varav tre har läst och kommenterat analysdelen; 
Katarina Moberg, Åke Stiberg Fredrik Rudström. 

Studiens resultat kan till viss del hänföras till andra enhetar, företag eller branscher och därmed är 
rapporten generaliserbar över dessa gränser. Rapporten är även till nytta för vidare forskning 
inom ämnesområdet alternativt för liknande företag inom samma bransch.  

2.3 Tillvägagångssätt 
Med anledning av storleken på undersökt företag i den här studien var det svårt att få en enhetlig 
och greppbar överblick över arbetsprocesserna gällande hela företaget. Därför valdes det att 
analysera projektprocesserna efter den projektmodell Grontmij ABs presenterar på sitt intranät (se 
Figur 1).  

 

Figur 1. Generell modell för hur uppdrag handlas upp samt utförs av Grontmij AB. 

Projektmodellen anses ge en generell bild för hur projekt bedrivs samt vilka steg som ingår i ett 
projekt, från start till mål (se Figur 1). De olika stegen i projektmodellen delades upp och beskrevs. 
Värt att notera är att Grontmij AB, som konsultbolag, kan kopplas in mitt i ett projekt och därför 
inte genomför alla steg i projektmodellen.  

Projektmodellen ledde studien till ansatsen att se arbetsprocessen utifrån ett systemperspektiv. I 
ett sådant perspektiv kan projektmodellen och dess processer ses som ett löpandeband eller ett 
flöde där det existerar trånga sektorer och problemområden. Målet var att finna ett sådant 
problemområde att låta studien fokusera närmare på.  

Med dessa kunskaper och idéer kring hur projekt var menade att bedrivas började arbetet med att 
observera verkligheten. Ansatsen till studien var explorativ vilket motiverade valet av deltagande 
observation som metod.  

Deltagande observation kan beskrivas som en process där forskaren genom ett relativt långt 
interagerande med en organisation ges en mångsidig inblick i organisationen i dess naturliga form, 
allt i syfte att på en vetenskaplig nivå förstå organisationen bättre (Lofland & Lofland, 1984). 
Metoden har rötter i antropologin och används främst för att utveckla en förståelse och bilda 
teorier för den sociala världen. Fördelar med metoden är närheten till processerna och att kunna 
uppleva dem i verklig miljö. Närheten medför även ett smidigt sätt att få inblick i organisationen 
vilket ger en djupare förståelse för hur arbetet fungerar. Det är även lättare att få en uppfattning 
om vad som sägs utföras, och vad som de facto utförs. Metoden anses vara kvalitativ där 
observatören är instrumentet. I det här arbetet varierar observatörens nivå mellan att vara 
marginellt deltagande- och deltagande observatör. Marginellt deltagande innebär att forskaren till 
viss del deltar i de projekt som studeras (Collis & Hussey, 2009). En risk med metoden är att den 
betraktade kan agera annorlunda på grund av att den blir observerad. Det finns även en risk att 
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observatören blir för integrerad i verksamheten och på så vis förlorar sin objektivitet. 
Observation är också en tidskrävande process samt medför en risk att bli subjektiv.  

Vid deltagande observation är det även en fördel att studien utförs av en person med begränsad 
förkunskap om organisationen. Framförallt för att den är ämnad att se på arbetsprocesserna ur ett 
nytt och annorlunda perspektiv, med ”nya ögon”. 

Vidare valdes det att följa två pågående projekt. I båda har företaget blivit inkopplat sent i 
processen och då för att representera beställaren. Tack vare dessa projekt samt insyn på enheten 
PL Hus och Grontmij AB:s intranät kunde insikt hämtas i hur arbetsprocessen normalt fortlöper. 
Projekten valdes eftersom de var två stora och likartade projekt i vilka handledaren på företaget 
arbetade. Projekten var dessutom ”problemprojekt”, båda var försenade och drogs med ett flertal 
problem då studien startades. Det var också på grund av problemen som Grontmij AB blev 
anlitat. Projektledarna, varav den ena var handledaren, var huvudansvariga för dessa projekt ifrån 
Grontmij AB:s sida.  

Under sex veckor följdes de två projektledarna intensivt i deras arbete. Det innebar framförallt att 
följa med ut på byggarbetsplatsen, följa med på kund- och byggmöten. Hela tiden studerades 
projektledarnas arbete samt hur projekten fortgick. Det fördes anteckningar över observationer, 
frågor och tankar kring arbetet. Utredaren hade samtidigt en kontinuerlig diskussion med 
projektledarna kring både deras och det egna arbetet. I samråd med handledare på Kungliga 
tekniska högskolan (KTH) var det beslutat att observera objektivt de första veckorna. De 
observationer som införskaffades var ämnade att leda till ett fokusområde för studien. 

För att lokalisera problemområdena använde studien innovationsteori presenterat av T.P. Hughes 
(1992). Han ser innovationer som en del i utvecklingen av ett större system och menar att 
innovation sker genom ifyllnad av gap mellan ny och gammal teknik (Hughes, 1992). Nya 
användningsområden bygger broar mellan ny- och gammal teknik för att hela tiden behålla en 
jämn front. Gapen kan beskrivas som konvexa och konkava utbuktningar i en framåtsträvande 
front (Hughes, 1992)(se även Bilaga 2). 

Under de sex veckorna lokaliserades två övergripande problemområden; 

• Få incitament för effektivare och mer kvalitativt arbete  

• Kunskapsöverföring 

I samråd med handledarna valdes det fokusera på förslag för mer effektivt och kvalitativt arbete. 
Studien behöll system- och helhetsperspektivet för att försöka se hela arbetsprocessen som ett 
produktionssystem där det i slutändan skall levereras produkter. 

Valet av fokusområde föranleddes av att problemet med förlorad personal och kunskap inte är 
lika stort. Kollegor används ofta som rådgivare och bollplank i frågor rörande projekten. På 
enheten sitter alla projektledare på PL Hus i ett öppet kontorslandskap tillsammans med två 
andra enheter som ofta ingår i projekten. Därav är det lätt att ta hjälp av kollegor och be om råd. 
Dessutom finns förhoppningen att kunskapsöverföringsproblemet löser sig självt om kvalitets- 
och incitamentsproblemen blir lösta.  

Genom att se arbetet på enheten som ett system, av samma karaktär som det T.P. Hughes (1992) 
beskriver, kan hela processen ses som ett löpandeband vilket medför att det kan dras paralleller 
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till produktionsmodeller såsom Toyota Production System (TPS). Det är alltså i slutändan 
produkter som skall produceras. Målet med effektivare och kvalitativare arbete i arbetsprocessen 
kopplas starkt till TPS. Att dessutom en av huvudprinciperna i TPS är kvalitet motiverar en 
utredning kring detta (Lederweb.dk). 

Examensarbetet fortsatte alltså koncentreras kring att utreda om arbetssätt enligt TPS och lean 
kan appliceras i arbetsprocessen på enheten PL Hus och Grontmij AB.  

Det utfördes en grundlig litteraturstudie av relevant teori kring TPS, lean production samt annan 
adekvat teori (se kapitel 3, Teori). 

För att validera resultat och dra slutsatser kring rapporten skickades analysdelen av rapporten ut 
till 5 projektledare anställda på enheten PL Hus. De berörda fick sedan ge sin åsikt på det som 
var skrivet samt kommentera. Ett sätt att belysa och underbygga problematik och resultat.  

Resultatet av arbetet presenteras i rapporten och i en eller flera presentationer på företaget samt 
KTH.  
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3 Teori 
I kapitlet kommer relevant teori presenteras för att ge framtida läsare en tydlig förståelse för hur 
resultatet är uppbyggt på samt vilka teorier som ligger bakom. 

3.1 Toyota Production System 
Toyota Production System (TPS) härstammar från den japanska bilindustrin och anses vara 
grundad av Taiichi Ohno, Sakichi Toyoda och Kiichiro Toyoda. Dessa personer grundade den 
japanska biltillverkaren Toyota och utvecklade denna industriella filosofi mellan 1948-1975. De 
baserade sina idéer på teorier introducerade av W. Edwards och H.Ford. H.Ford som anses vara 
urfadern till det industriellt revolutionerande löpandebandet. TPS utvecklas fortfarande men 
består av ett antal grundprinciper. 

TPS uppfattas ofta som en filosofi i hur en organisation, ett sociotekniskt system skall drivas. Det 
härstammar som tidigare nämnt från rena produktionsanläggningar, ändå är flertalet forskare 
överens om att filosofin går att applicera på olika organisationer och i andra sammanhang än ren 
produktion (Womack, Jones & Roos, 1990)(Lander & Liker, 2007). 

Grunden till TPS ligger i kostreducering via eliminering av spill samt fullt utnyttjande av 
arbetskraft (Lander & Liker, 2007, s.3681). Enligt Womack och Jones (1996) avgörs valet av 
produktionsprocess efter var värdet för kunden anses finnas. Följs TPS tillverkas inget förrän 
kunden beställt något. Det utesluts alltså att på förhand masstillverka och lagra produkter. På så 
sätt produceras det bara efter kundens vilja och behov. För att säkra denna funktion krävs 
flexibel produktion med korta ledtider istället för ett system som ”trycker” ut stora mängder 
produkter. Istället eftersträvas ett så kallat ”dragande” system där slöseri reduceras på grund av 
mindre lager, färre defekter och färre transporter. Det är önskvärt att dessa processer ligger i linje 
för att få produkterna att strömma genom systemet på ett snabbt och smidigt sätt. En orsak till 
att TPS också benämns lean production är just denna flexibilitet, att lyckas ”göra mer med 
mindre” (Womack & Jones 1996). 

Toyota skriver på företagets hemsida att TPS är stöpt i filosofin att helt avhålla sig från slöseri. 
Detta innefattar alla delar av produktionen i jakten på den mest effektiva metoden. I många år 
har TPS utvecklats genom ”försök-effekt metodik” för att vidare effektivisera Kiichiro Toyodas 
just-in-time koncept (Toyota, 2011). 

Det var egentligen Evelyn Ellis, känd för att ha utvecklat motorindustrin i Frankrike, som tog 
industrin i den riktning Toyota driver sin produktion (Womack, Jones & Roos, 1990, s21). Han 
ville ha en bil byggd exakt efter hans egna behov och smak. Något som Toyota bygger mycket av 
sin verksamhet på idag. Kunden skall kunna skapa en produkt precis efter dennes önskemål. 

3.2 TPS i andra organisationer än produktion 
I en studie presenterad i International journal of production research, försöker Lander och Liker 
(2007) svara på frågan ifall implementering av TPS även kan hjälpa företag som inte producerar 
standardiserade produkter i stor volym. I artikeln argumenteras det för hur ofta TPS så 
fundamentalt missuppfattas som ett antal fördefinierade verktyg som automatiskt ger resultat. 
Även dessa författare hävdar att TPS snarare bör ses som en filosofie bestående av ett antal 
generella principer för hur ledning och organisation bör arrangeras för att leda en verksamhet åt 
rätt håll (Lander & Liker, 2007, s.3681) 
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Många företag som beslutat att implementera TPS och lean production har haft problem med att 
definiera vad det faktiskt innebär inom deras specifika bransch. Även efter besök på Toyotas 
fabriker är det ofta svårt att förstå hur lean, som skapades ur Toyotas standardiserade och 
repetitiva produktionsprocess kan kopieras till en annan verksamhet. Det finns organisationer 
som hävdar att de är ”annorlunda” och att de därför inte skulle vinna på införande av TPS men 
enligt författarna är detta inte problemet. Problemet ligger i att de försöker införa TPS enligt en 
förutbestämd formel som anses vara upprättad av Toyota. Författarna finner inte att det är så 
filosofierna skall användas. Lean production och TPS bör anpassas individuellt efter de företag 
som skall bruka dem (Lander & Liker, 2007, s.3682).  

I studien presenteras en fallstudie där en fabrik som är väldigt olik en typisk ”Toyota fabrik” inför 
TPS och lyckas. Under fallstudien och efter införandet ökade bland annat vinsten med 179,2 
procent, försäljningen med 63,4 procent, produktiviteten med 47,4 och ledtiden till kund 
minskade med 50,0 procent. Resultaten är räknade över två år från augusti 2003 till december 
2005 (Lander & Liker, 2007, s.3683) 

En viktig framgångsfaktor var att de lyckades med att definiera värdeflödet och förbättra flödet 
generellt genom att anordna ett system som behandlar hela ordrar som levererades snabbare 
(Lander & Liker, 2007, s.3689). 

”Womack and Jones (1996) advise us: define customer value, identify the value stream, to make it flow, pull and 
strive for perfection.” (Lander & Liker, 2007, s.3692) 

I utvecklingen av TPS låg fokus ursprungligen enbart på vilka verktyg och på vilket sätt var och 
ett av dem påverkade produktionsprocessen. Tankesättet utvecklades dock snabbt till ett 
systemperspektiv där varje verktyg sågs som en del i ett större system, en helhet (Lander & Liker, 
2007, s.3695). Det är denna helhet som organisationer bör eftersträva och då individuellt anpassat 
efter verksamheten. Verktygen är ett sätt att förenkla denna individualisering då de förklarar vilka 
punkter som en organisation bör fokusera på. 

Senare har verktygen kommit att bli principer eller grunder för hur arbetet skall fortlöpa. Nästan 
alla forskare inom TPS och lean production har försökt konkretisera filosofierna i ett antal 
grundidéer och principer att följa. Det är dessa principer och grundteorier som gör det möjligt att 
applicera TPS i andra verksamheter än produktion. Även om många principer är gemensamma 
för de flesta forskarna finns det ett stort antal principer som inte är det. Detta är svårigheten i att 
definiera ett arbetssätt som snarare är en filosofi. Rätt och fel är svårt att urskilja så det gäller att 
skapa en egen uppfattning. 

Exempel på principer är Liker (2001) då han presenterar 14 principer för TPS i sin bok ”The 
Toyota Way” i vilken han även kallar Toyota för ”världens bästa tillverkare”. Dessa 14 
grundbegrepp återfinns nedan; 

1.  Basera ledningsbeslut på en långsiktig filosofie även om de kortsik-
tiga finansiella målen inte uppnås. 

2.  Skapa ett kontinuerligt processflöde som lyfter fram problem-
områden. 

3.  Använd ett dragande system för att undvika överproduktion. 
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4.  Jämna ut arbetsbelastningen. 

5.  För att kvalitetssäkra produkter bör en kultur byggas kring att stoppa 
verksamheten för att verkligen undersöka varför ett visst problem 
uppstår.  

6.  Standardisera arbetsuppgifter så att anställdas engagemang leder till 
ständiga förbättringar. 

7.  Använd visuell kontroll för att undvika dolda problem. 

8.  Använd endast pålitlig och noggrant testad teknik som hjälpmedel. 

9.  Utveckla ledare som förstår arbetet från grunden, lever efter och lär 
ut filosofin. 

10.  Utveckla enastående människor och lag som följer företagets filosofi. 

11.  Respektera nätverket med kunder och leverantörer samt hjälp dem 
utvecklas genom utmaningar.  

12.  Gå och se själv för att grundligt förstå situationen. 

13.  Fatta beslut i långsam takt genom konsensus, efter noga övervägande 
av alla möjliga vägval och verkställ sedan besluten snabbt. 

14.  Bli en lärande organisation genom sträng reflektion och ständiga 
förbättringar.  

Som tidigare nämnt finns det flera olika sammanställningar av grundidéer för TPS men Liker´s 14 
principer ger en bra helhetsbild och presenteras därför för att ge läsaren en grunduppfattning om 
vad TPS handlar om. 

3.3 Lean production 
Lean production är en tolkning av TPS och ett begrepp som grundades av Womack, Jones och 
Roos (1990) då de lanserade boken ”The machine that changed the World”. Efter den första 
boken getts ut turnerade de två författarna vidare i syfte att presentera deras åsikter och tankar 
kring lean production. 1996 presenterade Womack och Jones (1996) studien ”Lean thinking” 
som byggde på olika resultat vilka nåtts vid försök att implementera arbetssätt enligt lean 
production i massproduktionsverksamheter runt om i världen. Undersökningen presenterar fem 
principer för lean-tänkande och bygger på lärdomar från verkliga företags lyckade försök att 
implementera lean production. Studien förtydligar även vilka typer av slöseri som kan uppstå och 
hur dessa skall förhindras.  

Womack och Jones (1996) definierar ”lean-tänk” som botemedlet till slöseri vari de presenterar 
fem grundprinciper: 
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- Specificerande av värde – Värde kan enbart definieras av kunden och förvrängs av 
experter och ingenjörer som gärna försvårar arbetet genom avancerade lösningar som inte 
är av intresse för kunden. 

- Identifiera värdeflödet – Värdeflödet är alla moment krävs för att leverera en produkt till 
slutkunden. Utan kommunikation mellan de olika stegen är risken stor att samma arbete 
utförs mer än en gång. 

- Flöde – Det krävs ett jämnt flöde i värdekedjan för att uppnå bästa resultat. Enheter som 
utför en och samma uppgift i större partier är exempelvis oönskade och bör avvecklas. 

- Dragande – Låt kunden beställa produkten från dig innan du börjar tillverka den så att det 
blir en dragande process. 

- Eftersträva perfektion – Det går alltid att effektivisera mera, alltså finns inget fördefinierat 
slut på förbättringarna. 

Författarna menar att lean production handlar om att ”göra mer med mindre”, använda sig av 
minsta möjliga ansträngning, utrustning, tid, utrymme, material och kapital. Samtidigt måste 
kunden få precis det den vill ha (Womack och Jones, 1996). 

Begreppet lean production förknippas ofta med ren produktion och den industriella sektorn, 
framförallt bilindustrin. Detta kan motiveras av att hela konceptet bakom ”Lean thinking” 
kommer från den japanska bilindustrin och Toyota, som introducerade ledningsfilosofier som 
Just-in-time och Totally Quality Management, vilka båda fokuserar på att tillfredsställa kundernas 
behov, bland annat genom snabb produktion och högkvalitativa produkter (Langmack, 2006). 

Som tidigare nämnt har det uppstått oklarheter kring huruvida lean production går att 
implementera i andra organisationer än produktionsverksamhet av högt standardiserade 
produkter. De flesta författare och forskare är dock överens om att lean production kan anpassas 
oavsett vilken typ av organisation som den ämnas appliceras på. Arbetssätten spås även utvecklas 
ännu mer och då även in i administrativa sammanhang. Det är som sagt mer ett antal idéer och 
filosofier som lean production grundas på. (Langmack, 2006). 

Som konstaterat är några av de grundläggande idéerna med lean production att eliminera slöseri, 
skapa ett jämnt produktionsflöde och kontinuerligt utveckla verksamheten. Denna jakt på alltjämt 
ökad effektivitet härstammar från då E. Toyoda först studerade europeiskt produktionssätt. Då 
konstaterade han att ingen av specialisterna utom montören faktiskt tillförde värde till produkten 
(Womack, Jones & Roos, 1990, s55). 

E.Toyoda och T. Ohno gick sedan ett steg längre. I en mängd fabriker de studerat, tenderade 
problem som uppstod att behandlas som enstaka slumpmässiga händelser. Ohno ansåg att det 
var fel sätt att se på saken eftersom många fel uppstår igen om du inte finner den faktiska 
orsaken. Istället framhävde de ett tillvägagångssätt som utreder felen djupare för att finna den 
faktiskt felande länken och se till att problemet inte uppstår igen (Womack, Jones & Roos, 1990, 
s.56).  

Så fort en förändring skall genomföras eller ett problem uppstår utreder Toyota detta genom den 
så kallade ”five why’s” -metoden. Den går ut på att ställa frågan ”varför?” i fem steg. För Toyota 
är det ett sätt att säkerställa att ett problem inte uppstår igen (Five Whys, Toyota forklifts). 
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Exempel: 

1.  Varför är det olja på golvet? 
  För att en slang läcker. 

2.  Varför läcker det olja från denna slang? 
  Slangen skaver mot en fläktrem. 

3.  Varför skaver den mot fläktremmen? 
  För att fläktremmen sitter löst. 

4.  Varför är fläktremmen så lös? 
  Några bultar som håller fläkttrumman saknas eller har gått sönder. 

5.  Varför har bultarna lossnat eller gått sönder? 
  Fel materialval alternativt föråldrade bultar. 

Vid det här laget har du med största sannolikhet hittat den faktiska orsaken till problemet och 
kan på så sätt hitta på en lösning som gör att problemet inte uppstår igen. Det går att använda 
metoden med antingen fler eller färre ”varför”. Det viktiga är att hitta grundorsaken till 
problemet. 

Genom att se fel ur ett sådant perspektiv har Toyota skapat monteringsfabriker som praktiskt 
taget inte har några omarbetningsområden och genomför nästan inga omarbetningar. Något som 
däremot, då studien utfördes, aktuella massproduktionsfabriker spenderade cirka 20 procent av 
fabriksområdet och 25 procent av deras totala arbetstid på (Womack, Jones & Roos, 1990, s.57). 
Vid Toyotas fabrik Takaoka, konstaterade Womack och Jones (1996) att det nästan inte fanns 
något omarbetningsområde alls. Nästan varje bil kördes direkt från linjen till båtarna eller 
lastbilarna som transporterar bilarna till deras nya ägare (Womack, Jones & Roos, 1990, s.79). 
Detta är det kanske största beviset för att Ohno’s idéer och ligger i kvaliteten på bilarna. 
Amerikanska bilköpare rapporterar att Toyotas fordon innehåller bland de lägsta antalen fel i 
världen. Detta är jämförbart med de bästa tyska lyxbilsproducenterna, som ägnar många timmar 
på monterings-anläggningarna i försök att rätta till fel (Womack, Jones & Roos, 1990, s.57). 

En annan faktor som Ohno identifierade som slöseri var att fabrikerna i västvärlden var fyllda 
med vad författarna benämner ”indirekta arbetare”, anställda på väg att ta över en annan anställds 
uppgift, maskinreparatörer på väg att felsöka ett problem, städare och inventerare. Ingen av dessa 
arbetsgrupper adderar värde till produkten. Företag kan dessutom hitta på andra sätt att få dessa 
arbeten utförda (Womack, Jones & Roos, 1990, s.78). 

Genom att dessutom minska arbetsutrymmet i fabrikerna underlättas kommunikation mellan 
anställda. Vilket leder till mindre fel och bättre kunskapsöverföring (Womack, Jones & Roos, 
1990, s.79). Detta gör även att det inte finns utrymme att lagra varor eller annat på, vilket 
underlättar städning och ordning som i sin tur gör fabriken mer produktiv. Det betyder även ett 
lagarbete bland linjearbetarna och enkelt men omfattande informationsflöde, som gör det möjligt 
för alla inom verksamheten att snabbt svara på problem och förstå fabrikernas övergripande 
situation (Womack, Jones & Roos, 1990, s.99). 

Författarna konstaterar även att Japanskt ägda fabriker i Nordamerika, i och med deras 
undersökning, visar att lean production kan praktiseras geografiskt sett långt bort från Japan. 
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Samtidigt visar de bästa amerikanskt ägda fabrikerna i Nordamerika att lean production kan 
genomföras fullt ut även av västerländska företag. De bästa fabrikerna i utvecklingsländerna visar 
även att lean production kan införas var som helst i världen (Womack, Jones & Roos, 1990, s.88). 

En verkligt ”lean” anläggning har två viktiga organisatoriska funktioner, ett överförande av det 
maximala antalet uppgifter och ansvar till de anställda som faktiskt adderar värde på produkten. 
Dessutom skall en lean anläggning ha ett system som upptäcker och snabbt spårar varje problem, 
och då till dess yttersta orsak (Womack, Jones & Roos, 1990, s.99). 

I slutändan är det de dynamiskt arbetande lagen som framstår som kärnan i en fullt fungerande 
lean fabrik (Womack, Jones & Roos, 1990, s.99). 

3.4 Lean i alla typer av organisationer 
Som tidigare nämnt har forskarna Womack och Jones (1996) under sina studier övertygats om att 
principerna för lean production kan appliceras likvärdigt i alla industrier över hela världen och att 
övergången till lean production kommer ha en djupgående effekt på det mänskliga samhället – 
”det kommer verkligen förändra världen” (Womack, Jones & Roos, 1990, s.6).  

De säger även att de tror att de fundamentala idéerna med lean production är universala och 
därmed applicerbara överallt av vem som helst, något som de anser att många icke Japanska 
företag redan bevisat (Womack, Jones & Roos, 1990, s.7). 

Även om lean production anses vara implementerbar i hela världen och i alla typer av 
organisationer är det inte säkert att arbetssättet kommer se likadant ut överallt. Ett historiskt 
exempel på hur en produktionsfilosofi förändrats genom detta är då E. Toyoda hade studerat den 
kända europeiska fabriken Rouge och deras produktion för att kunna implementera något 
liknande hemma i Japan, i Toyotas fabriker. Men att helt enkelt kopiera och förbättra Rouge´s 
produktionssystem visade sig vara ett hårt arbete. Väl tillbaka hemma i Nagoya insåg E. Toyoda 
och hans produktionsgeni T. Ohno att massproduktion aldrig skulle fungera i Japan så de 
förändrade istället idén så den skulle passa in. Genom denna trevande början och insikt föddes 
vad Toyota och världen idag kallar Toyota Production System, senare lean production (Womack, 
Jones & Roos, 1990, s.48). 

Kund och leverantörsrelationer är en viktig del av lean production och målet för alla 
organisationer som nyttjar lean production idag är att möta kundens behov på ett så effektivt sätt 
som möjligt. Framförallt handlar det om att bättre utnyttja de resurser som verksamheten styr 
över. Ju bättre resurserna utnyttjas ju bättre resultat kan uppnås (MTa Learning, 2011). 

En viktig parameter som skiljer lean production och TPS från andra system är att kundens behov 
alltid kommer först och reducerande av kostnader kommer i andrahand (MTa Learning, 2011). 

Viktigaste faktorn för att framgångsrikt kunna implementera lean production är dock det 
engagemang som de anställda inom organisationen visar. De som gör det dagliga arbetet är de 
som har störst möjlighet att påverka. Det krävs att nå ut till anställda samt entusiasmera och 
motivera dem (MTa Learning, 2011). 

“The potential of Lean will be realised only if it is the first priority and second nature!” – det vill 
säga lean är första prioritet men kommer efter mål och affärside (MTa Learning, 2011). 
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När lean production används i andra typer av organisationer än bil- och rå produktionsindustri 
ses det ofta som en arbetsfilosofi. Motivation och utmaningar ses som en viktig del och det 
strävas alltmer efter att engagera de anställda i arbets- och beslutsprocesser. Större ansvar för var 
individ är också något som eftersträvas (Langmack, 2006). 

Som tidigare nämnt grundar sig lean filosofin i vad som tillför ”mest värde” och kvalitet där 
kunden och dess önskemål är avgörande. Genom ökad involvering av medarbetare samt ökad 
delaktighet i processen söks kundens behov och önskemål tillfredsställas. Allt för att uppnå ”mest 
värde” för kunden. Genom kontinuerliga utvärderingar av vad som utförs arbetas det mot en 
ständig utveckling (Langmack, 2006). 

För applicera lean production i ett företag vars verksamhet baseras på service, krävs en speciell 
syn på administration och service. Det som levereras bör ses som en produkt, där servicen och 
administrationen inkluderas och som tillsammans är den produkt som ”tillverkas”. Det kräver 
även en noggrann analys av verksamhetens arbetssätt för att kunna anpassa densamma efter lean 
filosofin. Vid en närmare granskning av företag, framförallt inom service- och administration, 
görs ofta uppgifter med en fördefinierad start och ett förväntat resultat. Detta gör företagens 
verksamhet mycket lik ett konventionellt produktionsföretags (Langmack, 2006). 

Vid en implementering av lean production är det viktigt att först genomföra en studie av 
organisationen för att reda ut vilka uppgifter som utförs och på vilka nivåer. Det finns ofta 
specialister inom varje ämnesområde. Störningar i dessa specialistteam på grund av till exempel 
semester, sjukdom eller frånvaro kan orsaka flaskhalsar och störningar i ”produktionen”. Att 
identifiera dessa specialistgrupper och organisera dem väl är viktigt för att verksamheten skall 
prestera optimalt (Langmack, 2006). 

Fokus på helhet är bland det första en organisation som strävar efter att bli lean bör betänka. 
Istället för att fokusera på enskilda processer måste fokus läggas mer på kundrelationerna och vad 
som skapar värde för kunden. Först när detta står klart kan verksamheten identifiera spill och 
minska slöseri (Langmack, 2006). 

Lean filosofin är även ämnat att skapa flexibilitet i verksamheter. Specialistgrupper minskar 
flexibiliteten eftersom effektiviteten påverkas direkt av förändringar i resurstillgång. Genom att 
utbilda fler för att kunna göra ytterligare uppgifter ökas både kunskaperna och flexibiliteten. Att 
en resurs är sjukskriven påverkar inte arbetet lika mycket då. Det leder också till att en anställd 
lättare kan ta över en annan anställds arbete om så behövs. ”Öka den interna kunskapen så alla 
kan göra alla uppgifter.” (Langmack, 2006). 

Filosofin skall inte heller ses som en strategi utan ett synsätt. Lean production och dess idéer går 
ut på att realisera den fulla potentialen av en organisation. Antingen genom ökad produktion eller 
genom en mer kundfoksuserad ansats där det slutgiltiga målet är att möta kundens behov innan 
kunden ens vet om att behovet finns. Den faktiska inställningen och målet måste bestämmas 
innan en implementering (Langmack, 2006). 

3.5 Lean i byggbranschen 
Efter att ha läst litteratur kring samverkan inom byggbranschen kan det ytterligare konstateras att 
lean filosofin är ett sätt att nå ökad kvalitet och effektivitet. Författaren Fernström (2009) menar i 
sin bok ”Samverkan, lean tänkande och industriellt byggande i symbios för att utveckla bygg” att 
byggsektorn står inför stora utmaningar. Flera utredningar visar att byggandet inte har utvecklats 
på ett för samhället önskvärt sätt och att förbättringspotentialen är stor (Fernström, 2009, s5-6).  
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Ett problem är att projekt sällan blir färdigprojekterade innan byggstart vilket bör vara en 
självklarhet. Författaren anser att projekt skall vara färdigprojekterade innan det börjar byggas, 
annars riskeras kvaliteten när lönsamhet försöker vinnas tillbaka. Framförallt i den 
upphandlingsform där lägst pris vinner. Ett mer långsiktigt perspektiv måste framhållas och den 
mest fördelaktiga på lång sikt bör uppmärksammas mer (Fernström, 2009, s.8). 

Enligt Fernström (2009) går framtidens byggande ut på tre punkter: 

- Samverkan 

- Lean tänkande eller lean construction 

- Industriellt eller industrialiserat byggande 

(Fernström, 2009, s.10)  

I boken konstateras att det krävs god samverkan för att lyckas med byggprojekt. Det anses i 
litteraturen vara goda relationer som är basen för god samverkan vilket i sin tur skapar 
engagemang och trivsel. Arbetsteam med representanter från alla delar av projektet bidrar med 
lösningar, erfarenhet och kompetens. Genom gemensamma mål och incitament, öppenhet, delad 
risk och konflikthantering drivs en kontinuerlig utvecklingsprocess (Fernström, 2009, s.19). 

Fernström (2009) menar vidare att följande inslag generellt behövs för att lyckas med ett 
byggprojekt: 

- Goda relationer, både internt, externt och däremellan. (Ökar trivsel vilket ger 
engagemang) 

- Definierade gemensamma mål 

- God kommunikation 

- Tid och ekonomi 

- Samverkan vilken byggs på goda relationer och kommunikation 

(Fernström, 2009, s.19) 

En studie utförd av företaget KPMG visar att en tredjedel av alla projekt blir klara i tid. Två 
femtedelar av projekten håller sin förutsatta budget. Skillnaden är stor mellan de projekt som 
utnyttjar projekt partnering som utförandeförfarande och de som inte gör det (Fernström, 2009). 
Projekt partnering är en entreprenadform för att samverka mellan flera parter i projekt (Se även 
3.5.2 Projekt partnering). 

"I partnering projekt lyckas man nästan alltid hålla utlovade löften” (Fernström, 2009, s.19). 
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3.5.1 Kundanpassning 
En viktig aspekt för att lyckas är att arbetet måste anpassas efter vad kunden vill ha och vad de 
kan tänkas vilja förändra under projektets gång. Resterande arbeten och processer kan 
standardiseras eftersom de inte bidrar till mervärde för kunden (Fernström, 2009, s.13).  

Tydligare specifikationer av funktionskrav och önskemål från kund vore uppskattat. Detta 
införskaffas lättast genom ökad kundorientering då kunden ofta har svårt att definiera krav på 
egen hand. Det är viktigt att skapa en dialog med kunden kring vad denne vill ha samt vad 
företaget kan bidra med (Fernström, 2009, s.13). Det räcker inte med att fråga kunden vad den 
vill ha för det vet de ofta inte. Att ha ett välutvecklat Costumer Relationship Management (CRM) 
är ett krav för ett effektivt och givande kundsamarbete. Det krävs insikt i vad som skapar värde 
för kunden. Genom att skapa en dialog med kunden kring vad företaget kan bidra med, kan 
innovativa lösningar som kunden inte hade en aning om innan upptäckas och adresseras 
(Fernström, 2009, s.13). 

Författarna av boken ”the art of innovation” menar att innovation skapas genom att hitta 
kundens behov, att sätta kunden i fokus och försöka uppfylla behoven ”smärtan” (Kelley & 
Littman, 2001, s.25). För att se behov gäller det att betrakta kunden, att helt enkelt kunna 
observera för att se var de vardagliga problemen finns (Kelley & Littman, 2001, s.35). 

 ”Innovation is consistently found to be the most important characteristic associated with success” (Bessant & 
Tidd, 2008, s.5) 

Lean filosofin bygger på långsiktiga relationer både med kunder och leverantörer. Detta fås 
genom ett arbetssätt beskrivet ovan (Fernström, 2009, s.13). 

I boken konstateras även vikten av att lägga mycket tid i början av ett projekt för att definiera och 
förtydliga funktionskraven. Insikten att kommunikation är en dialog och alltså en 
flervägskommunikation är grundläggande för att kunna skapa en väldefinierad kravspecifikation 
(Fernström, 2009, s.22-23). 

3.5.2 Projektpartnering - Ett sätt till samverkan 
Projekt partnering är en entreprenadform och en grund till samverkan inom byggprocessen. Den 
bygger på idéer om att arbeta i lag och skapa fungerande team som sammanställs tidigt i 
projekten, exempelvis genom uppstartsmöten, teambuliding eller liknande aktiviteter. Idéerna är 
snarlika grunderna för lean production. Aktiviteterna kan ses som ett sätt att skapa förtroende 
och goda relationer byggt på tillit, öppenhet och ömsesidig respekt. Vid en lyckad 
projektpartnering drar alla åt samma håll, mot ett genensamt mål vilket skapar incitament till ett 
bra arbete (Fernström, 2009, s.36-37). Alla parter bidrar till bättre lösningar baserat på var och 
ens kunskaper och erfarenheter vilket skapar ständiga förbättringar och kreativa lösningar under 
projektets gång (Fernström, 2009, s.22-23). Tydlighet förenklas med en gemensamt utformad 
kommunikations- och konflikthanteringsmodell. Goda relationer i teamen leder till trivsel och 
därmed engagemang, vilket leder till att arbetet går framåt. När teamet trivs och har roligt ihop 
ökar engagemanget och ger mindre utrymmen för fel.  

När alla stöttar varandra och känner delaktighet känner teammedlemmar att de kan påverka och 
problem tas då upp tidigt och kostar mindre att eliminera (Fernström, 2009, s.32-33). Arbetssättet 
är dock inte helt riskfritt och kräver ansträngningar för att det skall fungera. Det är viktigt att vara 
beredd att satsa på teamarbete och ställa upp för varandra och teamet, kanske till och med ge upp 
individuella fördelar (Fernström, 2009, s.36-37).  
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3.6 Tolkning av lean och TPS 
För att härleda teorin till de observationer som inhämtats på Grontmij AB och enheten PL Hus 
har det definierats fem huvudkategorier. Kategorierna är kopplade till de observationer som 
gjorts under studien och som är länkade till fokusområdet för studien, ”effektivt och kvalitativt 
arbete”. Enligt författaren är dessa de viktigaste delarna inom lean och TPS som kan relateras till 
enheten PL Hus. Därför har analysen och diskussionen delats upp under följande rubriker: 
slöseri, flöde, kvalitet, leverantör- och kundrelationer samt kontinuerliga förbättringar.   
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4 Analys 
Nedan analyseras empirin, de observationer och den information som inhämtats under studiens 
arbete. Förutom arbetet på enheten har det studerats två projekt i fält. Projekten var typiska 
problemprojekt vilket resulterat i observationsunderlag för studien. Analysen och diskussionen är 
uppbyggd kring fem kategorier och förklarar observationerna samt kopplar dem till teori kring 
lean och TPS. Analysen ämnar belysa problemområden samt koppla dem till teori kring effektivt 
och kvalitativt arbete.  

4.1 Varför Lean och TPS? 
Efter att ha studerat TPS och lean närmare var mitt första intryck att det tycktes vara svårt att 
implementera en teori kring produktionssystem i en organisation som tillhandahåller högt 
diversifierade tjänster. Djupare studier visar dock att detta inte behöver vara fallet. I artikeln 
”What is lean” förklarar författaren att lean oftast används i väl standardiserade produktions- och 
leveransskedjemiljöer men att principerna börjat implementeras i mer diversifierade miljöer 
såsom finansiell service, inom annan tjänsteverksamhet och sjukvård (Langmack, 2006). Flertalet 
forskare och teoretiker inom området ser uppgiften att implementera lean i annan verksamhet än 
standardiserad produktion som komplicerad men långt ifrån omöjligt, snarare tvärtom (Lander & 
Liker, 2007, s.3682). 

Lean kan mycket väl utvecklas ännu mer och även in i administrativa sammanhang. Det är som 
tidigare nämnt mer ett antal filosofiska idéer som lean grundas på. Filosofin gäller oavsett vilken 
typ av organisation som den appliceras på (Langmack, 2006)(Lander & Liker, 2007, s.3682). 

Lean och TPS kan båda ses som filosofier utan reellt hårda parametrar. Att implementera lean 
eller TPS på en verksamhet som inte bedriver produktion med högt standardiserade produkter är 
inte speciellt svårt, men att försöka sig på en verksamhet av annan typ är betydligt mer 
komplicerat. Det är oftast i definitionen av hur lean eller TPS skulle förbättra verksamheten, som 
avgör om en implementering lyckas eller misslyckas (Lander & Liker, 2007). Exempelvis Lander 
och Liker (2007) påstår att flertalet misslyckade implementeringar beror av fel uppfattning i hur 
lean skall appliceras på vald organisation. Det kan alltså konstateras att en implementering är 
väldigt individuellt utvecklad för den verksamhet som den skall appliceras på. Flera företag som 
inte valt att använda sig av lean påstår sig även ha en organisation alltför olik Toyotas och därför 
inte kunna genomföra en implementering (Lander & Liker, 2007). Flera forskare påstår dock att 
lean är en filosofie som går att applicera på vilken organisation som helst (Langmack, 
2006)(Fernström, 2009)(MTa Learning, 2011). 

Den verksamhet som Grontmij AB bedriver är olik Toyotas. Implementering av TPS i andra 
verksamheter än produktion är dock ett frekvent använt diskussions- och forskningsämne. Ett 
stort antal forskare har skrivit artiklar och gjort undersökningar som talar både för och emot 
möjligheterna i detta (Langmack, 2006)(Fernström, 2009)(Womack, Jones & Roos, 1990)(MTa 
Learning, 2011). Forskare som är positiva till TPS i andra organisationer än produktion ser också 
TPS som en filosofi och ett sätt att bedriva verksamhet snarare än ett antal produktionsmetoder 
(Lander & Liker, 2007). 

Utifrån det jag lärt mig i litteraturstudien har de observationer som genomförts, kopplats till ett 
antal viktiga parametrar för lean: slöseri, flöde, kvalitet, kund- och leverantörsrelationer samt 
kontinuerliga förbättringar. 

Figur 4 Beräkningsområden för en arbetsplats enligt 
planeringsguiden LJUS& RUM 
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4.2 Slöseri 
Inom konsultbranschen fokuseras det mycket på försäljning. På PL Hus redovisas till exempel 
veckans försäljning varje fredag. Då presenteras nya uppdrag och den senaste veckans försäljning 
betygsätts. Idag ersätts konsultarbete vanligen per timme nedlagd tid, där timpriset varierar 
beroende på vilken konsultkategori och individ som används. Timdebitering är till viss del 
motsägelsefullt. På grund av att konsulter ersätts per timme idag, som stäms av mot budget 
alternativt ett takpris, levererar de generellt ett tillräckligt bra men inte perfekt resultat. Ett 
tillräckligt bra konsultarbete medför med stor sannolikhet ännu fler fakturerade timmar för att 
rätta till eventuella problem eller förbättra produkten. Ett symptom som bland annat 
uppmärksammats under mitt sammanställningsarbete kring en av entreprenadernas 
tidrapportering för arkitekter. Där redovisades ett högt antal timmar. De extra timmarna kan 
exempelvis vara lösningar eller förbättringar som konsulten själv föreslår men som inte finns med 
i grundbeställningen. Så länge arbetsgången är upplagd på detta sätt utan att någon ifrågasätter det 
finns det inga incitament för att granska arbetet hårdare. Idag ges det sällan förslag på hur arbetet 
skulle kunna utföras effektivare och beställaren får så länge den betalar ”uppfinna hjulet igen”.  

Med mitt perspektiv som en utomstående, kan arbetssättet uppfattas som ineffektivt och 
slösaktigt. Det tar generellt längre tid att bli klar med ett arbete i och med ett sådant arbetssätt. 
Framförallt eftersom det finns en motiverande faktor till att dra ut på tiden. Därför finns det, 
som tidigare nämnt, inga kortsiktiga incitament för att utföra ett effektivt arbete av hög kvalitet.  

En av grundidéerna inom TPS är att minska slöseri, på japanska ”muda”, det vill säga minimera 
spill samt höja kvaliteten på det som utförs (Lander & Liker, 2007). TPS och lean som arbetssätt 
är ämnade att förhindra problem liknande de som Grontmij AB har. Det vill säga en saknad av 
ett arbetssätt som ger incitament för högre kvalitet och kundnöjdhet. Därför vore det även 
lämpligt att vidare undersöka möjligheterna för eventuell implementering av fler grundprinciper 
enligt ovan nämnda filosofier.  

En idé skulle kunna vara fast prissättning av projekt. Projekt som faktureras på fast pris kan vara 
svåra att uppskatta beträffande tidsåtgång för att kunna leverera en bra produkt och därför svår 
att prissätta. Dock skulle ett fastpris troligtvis medföra ett mer rationellt och effektivt arbetssätt 
där företaget i stort skulle tjäna mer pengar eftersom projekten blir avslutade snabbare. För att 
motivera ett effektivare arbete skulle konsulter kunna erbjudas en del av de besparingar ett lyckat 
projekt innebär. 

En sak som noterats är att ett problem med prissättningen är att specificera vad som skall göras 
och vilken tid det tar. Det föreslås där ett nära samarbete med kund för att tydligt definiera vad 
som faktiskt skall levereras. Enligt Rudström är detta alltid nödvändigt vilket gör att det till en 
fördel i ett införande av fastprissättning. 

Det skulle exempelvis kunna finnas ramverk och standardiserade verktyg för hur vissa projekt 
skall utföras, framförallt då projekten är likartade. Det skulle även skapa en kreativ och 
inspirerande arbetsmiljö. Fungerar arbetet bra så finns det möjligheter till att belöna personal lite 
extra mellan varje projekt, med exempelvis ledighet. Strävan efter effektivt arbete skall inte 
prioriteras högre än de anställdas hälsa.  

Ett annat återkommande problem i framförallt ett av projekten har varit ändrings- och 
tilläggsarbeten (ÄTA- arbeten). Eftersom det tillkommit ett stort antal ändringar gentemot de 
första projekteringshandlingarna har det tillkommit ett antal förändringsarbeten som 
entreprenören har rätt att utföra mot separat ersättning. Ändringarna har framförallt initierats på 
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grund av ofullständig projektering. Inte helt oväntat uppstår det alltså högre kostnader för 
beställaren på grund av att det genomförs ändringar i projekteringshandlingarna efter att arbetet 
initierats. 

Det skulle utföras ett effektivare arbete ifall det från början var bestämt ett pris. Tid skulle 
exempelvis inte läggas på aktiviteter som inte skapar värde för kunden. Effektiviserande skulle 
även kunna göra att fler projekt kan utföras snabbare. Idag läggs det alltför stor vikt vid att hitta 
nya sätt att fakturera fler timmar på.  

I det andra projektet har ett annat problem uppstått som gäller den projekterade målningen. Den 
har blivit något av en flaskhals i planeringen då det är anlitat en konstnär för att genomföra 
färgsättningen. Målaren i fråga har höga krav på entreprenörens målare, vilka genomför 
målningen och får recept och en kort genomgång av hur målningen skall utföras. Dock har 
handlingarna för färgsättningen blivit försenade i ett flertal steg vilket medfört förseningar i 
byggprocessen. Detta är onödigt då det inte är någon större fråga att lösa egentligen. Problemet 
har sin grund i de inkompletta projekteringshandlingarna samt att projektören, i det här fallet 
målaren, inte förstår sin roll i projektet. 

4.3 Flöde 
Som förklarat i inledningen av rapporten finns det en mall för hur arbetssättet för att driva 
projekt på Grontmij AB skall utövas. Arbetssättet beskrivs genom en grundläggande 
projektmodell som enheten PL Hus använder sig av. Det är dock tydligt att det är upp till 
projektledaren hur denne vill driva sitt projekt. Rudström och Britz, som båda är 
byggprojektledare på Grontmij AB, styr sina projekt utifrån sina tidigare erfarenheter från 
entreprenadsidan. Det är framförallt där de lärt sig hur projekt bör styras för att ge bästa flöde 
och resultat – ”Det har varit otroligt nyttigt att arbeta på den andra sidan då det ger en fördel i att 
vi vet hur de tänker” (Rudström). Under åren på entreprenadsidan har både Rudström och Britz 
inhämtat erfarenhet kring hur lång tid delar i projekten borde ta. En kunskap som visat sig 
avgörande i de projekt som följts. Utan de kunskaperna hade entreprenören mer eller mindre 
kunnat genomföra projektet precis som han ville och utan styrning vilket hade lett till ett försenat 
och mycket dyrare projekt för beställaren. Att ha tidigare erfarenheter att själv referera till är av 
stor vikt för att vara säker på hur problematiska entreprenörer skall styras på rätt väg. 

Projekten som studerats har dock inte flutit på bra. Det har konstant uppstått problem som 
försenat utförande av arbeten och därmed byggets färdigställande. Bland annat vet entreprenören 
varken hur arbetet skall bedrivas, vilka steg som bör genomföras eller i vilken följd. Något som 
direkt kan kopplas till punkt nio av Liker’s (2001) 14 principer för lean, ”utveckla ledare som 
förstår arbetet från grunden, lever efter och lär ut filosofin”. Något som entreprenören inte visar 
prov på. Detta gäller framförallt ett av projekten där det även funnits en stor brist i planering av 
entreprenörens arbete.  

Exempelvis började entreprenören installera köksutrustning i byggnaden innan ventilation och el 
var färdigdragen. Detta försvårar bland annat besiktningen av ytskikt, golv-, el- och 
ventilationsarbeten vilket orsakar förseningar.  

Andra symptom som talar för att entreprenörens planering av entreprenaden varit bristfällig 
framgår då frågor uppkommer sent i processen. Frågor kring hur projekteringshandlingar skall 
tolkas uppstår först då det faktiska arbetet skall utföras, vilket inte är normal praxis och medför 
att arbetet blir ytterligare försenat. Viss framförhållning är att förvänta av en kunnig entreprenör 
(Rudström). Ett annat exempel var när en grop för två fettavskiljare skulle schaktas ur. Djupet för 
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gropen var inte måttsatt på ritningen men var rätt utsatt, vilket medför att urschaktning av gropen 
kan påbörjas. Men istället för att faktiskt påbörja arbetet med att gräva gropen till det ungefärliga 
djupet valde entreprenören då att låta bygget stå still. Skillnaden jämfört med den slutgiltiga 
ritningen visade sig till slut vara drygt en decimeter vilket knappt påverkat det arbete som redan 
kunde ha varit utfört. Rudström och Britz undersökte själva vad orsaken till stoppet faktiskt 
kunde bero på och slutsatsen talar för brist i planeringen. En alternativ och trolig slutsats är att 
det var ett försök att systematiskt låta arbetet ta längre tid för att kunna hävda att beställaren 
försenat arbetet genom felaktiga handlingar. Ett agerande som verkar ologiskt eftersom projektet 
redan var försenat och med viteskrav från beställaren. 

Brist på produktionsplanering framgick ytterligare under ett byggmöte då Rudström efterfrågar 
de treveckorsplaneringar som skall presenteras. Entreprenören förklarar då att dessa inte var 
fullgjorda men att de nu utför veckoplaneringar. Då beslutades det att planeringarna skulle vara 
beställaren till handa inför varje ny arbetsvecka. Flera veckor efter omtalat möte har de 
fortfarande inte synts till även då de efterfrågats även på efterföljande möten.  

Vidare problem med arbetssättet i ovan omtalat projekt är en tydlig brist på kommunikation 
vilket resulterar i att redan färdiga arbeten måste göras om. Bristen i kommunikation och 
planering är ett resultat av att entreprenören saknar en övergripande idé för hur projektet skall 
drivas vilket orsakar problem, inte bara för honom. Bättre kontakt och kommunikation mellan de 
inblandade skulle lösa många av dessa problem (Kleberg, 1986). 

Alla dessa ovan nämnda problem kan härledas till princip nio i Liker’s (2001) 14 principer för 
lean. 

Som resultat av att entreprenören varken har någon planering eller kommunicerar vad som skall 
utföras arbetar de olika underentreprenörerna utan att ta hänsyn till vad de andra gör. Typiskt 
uttryck för ”over-the-wall” symptom vilket är ett känt fenomen i framförallt produktutveckling 
(Mital et. al, 2008, s.242). Enhetar arbetar med den del de är specialiserade på, men när de lämnar 
över till nästa del i utvecklingen fungerar produkten inte med hur nästa avdelning tänkt att den 
skall fungera. Detta orsakar stora problem då processen stannar upp och ofta behöver planeras 
om. 

Ett exempel på arbeten som entreprenören behövde göra om var kakelsättning av ett våtutrymme 
i ett av projekten. I det fallet hade densamma av någon anledning missat att placera en tätskickt 
mellan kakel och vägg vilket tydligt framgår enligt byggbeskrivningen och anvisade handlingar. 
Detta visar på klar brist i både kunskap och produktionsplanering hos entreprenören. Något som 
ger direkt påverkan på det arbete Grontmij AB försöker uträtta. 

God planering leder ofta till ett mer lyckat projekt. Målet bör dessutom vara att skapa ett flöde så 
som det talas om inom lean. Där ett jämnt flöde av händelser och aktiviteter leder till ett resultat 
(Womack & Jones, 1996). 

När planering eller leveranser av utlovade produkter inte sker i tid kan det ses som en trång 
sektor som påverkar Grontmij ABs projektledningsmodell. Lösningen bör finnas i att försöka 
skapa ett jämnt flöde genom hela processen. I problemprojekt som dessa är det exempelvis extra 
viktigt att alla strävar mot samma mål (Fernström, 2009, s.36-37)(Womack, Jones & Roos, 
1990)(MTa Learning, 2011). I framförallt ett av projekten har det varit svårt att hålla god min och 
hjälpas åt. Problemet har varit att entreprenören ur Grontmij ABs ögon har varit inkompetent 
och inte levererat vad som står i kontraktet. Dessutom står bygget still när de inte vet hur ett 
enskilt moment ska utföras. De föreslår heller ingen lösning och det kommer ingen 
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kommunikation kring vad problemen kan vara. En dålig relation vilket ett arbetssätt enligt lean 
och TPS motarbetar i och med sin filosofi om långsiktiga kund och leverantörsrelationer med 
ömsesidig vinning (Fernström, 2009). 

Studien av arbetssätt från lean och TPS ledde tankarna till de slutsatser och observationer som 
dragits under den inledande fasen av arbetet. En observerad trång sektor var, som ovan nämnt, 
problem med leveranser av korrekta handlingar i tid. Liknande problem med konsulter som inte 
levererar i tid är inget nytt, det borde alltså finnas incitament till att lära av problem som uppstår 
för att undvika dem i framtiden (Rudström & Britz). I projekt som dessa, där handlingarna 
orsakar frekventa stopp i processflödet, skulle lean-filosofin vara en riktlinje för hur arbetet borde 
fungera och ett arbetssätt att arbeta utefter. Att skapa ett jämnt flöde från start till leverans är en 
av huvudpunkterna inom både TPS och lean (Poppendieck, 2002) 

Båda filosofierna fokuserar på värdeskapande arbeten. Inom lean och TPS är tanken att det 
enbart skall utföras värdeskapande arbeten, andra arbeten ses som slöseri. Att arbetet tar längre 
tid på grund av förseningar orsakade av inkorrekta handlingar är långtifrån värdeskapande. 

En lösning på detta problem hade kunnat vara att sätta sig ned och gå igenom steg för steg hur 
entreprenören tänkt genomföra entreprenaden för att sedan tillsammans besluta om ett 
gemensamt tillvägagångssätt för att bli klara så snabbt som möjligt. Det hindras dock av de 
allmänna bestämmelserna och skulle leda till en enorm risk för beställaren eftersom 
entreprenören enligt ABT06 och AB04 (Allmänna bestämmelser) är ansvarig för planeringen av 
entreprenaden. 

4.4 Kvalitet  
Trovärdighet är otroligt viktigt för ett konsultföretag och är en generell stöttepelare i 
konsultbranschen. Tillförlitlighet kan dock skifta snabbt. Därför borde det finnas en 
kvalitetssäkrande funktion för att framtiden för företaget skall se så ljus ut som möjligt. En 
funktion som ser till att uppdragen som utförs gör det på ett attraktivt och hållbart sätt, som ger 
fortsatta uppdrag och en trogen kund. Att uppmärksamma dessa frågor är en förutsättning för att 
fortsatta ligga i branschens framkant.  

Konsulter är ofta förhållandevis dyra eftersom de hyrs in tillfälligt och under en bestämd period 
bidrar med specialkompetens. För en säljande part såsom Grontmij AB är en viktig faktor den 
tillit de har som leverantör av väl utformade lösningar. Förtroendet för att en konsult skall kunna 
leverera en bra och väl fungerande produkt är det enda en kund kan bedöma inför ett eventuellt 
köp. För att lättare kunna presentera vad kunden kommer att få vore det en fördel att kunna 
erbjuda paketerade lösningar. Referenser från tidtagare utförda projekt och tillhörande 
kundreferenser är även lättare att övertyga en köpare med (Lundmark, 2010). Det blir även lättare 
att garantera kvaliteten på produkten då delar av produkten redan utförts i tidigare projekt och nu 
kan repeteras (Navigest). Större konsultföretag, framförallt inom management consulting bygger 
mycket av sin verksamhet på lärdomar från tidigare genomförda projekt. 

Ett av de största problemen i de projekt som följts har som tidigare nämnt varit kvalitetsbrist hos 
bland annat entreprenören och projekterande konsulter. Det avser framförallt brister i framställda 
handlingar och kunskap.  

Jag har personligen gått igenom och sammanställt fakturor och tidrapportering från ett 
arkitektföretag som arbetat i projekten. För det första rapporterar de inte rätt tider. De tar inte 
heller något ansvar för vilken nivå arbeten de lämnar ifrån sig har. Flera projekteringshandlingar 
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har behövt revideras ett flertal gånger. Enligt tidrapporterna har arkitekterna dessutom tagit betalt 
för sina egna revideringar, vilket saknar grund enligt avtalet. Dessutom försenas projekten på 
grund av att ritningar och handlingar inte stämmer. I slutändan leder det till en högre kostnad för 
beställaren och därav en mindre tillfredställd kund, hur mycket Grontmij AB än arbetar. 
Grontmij AB:s roll är att försöka leda entreprenaden framåt utan att gå in och detaljstyra, vilkte är 
en mycket svår uppgift. Arkitekternas fel kräver därför stora insatser och mycket tid från 
projektledarna, som egentligen enbart försöker få dem att utföra sitt arbete. Tid som inte kan 
räknas som värdeskapande men som kostar beställaren pengar. 

Ytterligare ett bevis för att något inte stämmer är att arkitekternas kostnad för ett helt projekt bör 
ligga mellan 3-5 procent av hela projektets kostnad i ett generellt bygge (Rudström). I dessa 
projekt ligger kostnaden på cirka 15 procent, långt innan arkitektprojekteringen är färdig, vilket är 
alldeles för stor del. 

När det påtalats att projekteringshandlingarna inte når upp till förväntad nivå skyller arkitekterna 
ifrån sig eller säger att de arbetar med dem. Det har vid ett flertal tillfällen inte levererats ritningar 
i tid och många gånger beskylls då konstruktören. Konstruktören är i sin tur arkitekternas 
underkonsult så det bör inte vara beställarens problem. Att skylla på konstruktören hjälper inte 
heller projektet framåt. Men eftersom det är Grontmij AB har i uppgift att få projektet rullande 
blir det direkt ett problem. 

Ofullständigheten i projekteringshandlingarna har påtalats ett flertal gånger under projekten utan 
större förbättringar. Problemen leder till förseningar i projektet då ritningarna inte stämmer eller 
finns på plats då arbetet skall utföras. Rudström och Britz har till och med besökt arkitekterna för 
att förklara vad det kostar om bygget står still på grund av att projekteringshandlingarna inte 
stämmer. De har även förklarat deras åsikt att dessa kostnader bör ligga på arkitekternas ansvar. 
Kostnaderna inte bara ”borde” åligga underkonsulten med tanke på vad som står i ABK 09 
(Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag) att kostnaderna, ”skadan” som uppstår för 
beställaren på grund av att konsult visat på bristande fackmässighet kan komma att faktureras 
konsulten (se även Lagkrav - Allmänna bestämmelser, avsnitt 1.3). Ansvarsfördelningen är klarlagd i 
kontraktet men det blir svårt för beställaren att få tillbaka det som går förlorat på grund av 
bristfällig projektering. 

Kapitel 5 § 1 Ansvar för skada m.m. 

Konsulten ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för skada som denne orsakat beställaren genom bristande 
fackmässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet vid genomförande av uppdraget. Har 
beställaren visat att skada uppstått och sannolikt att skadan beror på felaktighet i konsultens handlingar eller en 
underlåtenhet av konsulten, ska konsulten för att fria sig från ansvar visa att han inte är ansvarig för skadan. 

Kommentar till kapitel 5 § 1 

Den skada som avses i bestämmelserna behöver inte bestå i en sakskada utan kan även avse exempelvis 
ekonomisk skada. 

Det är heller ingen nyhet då det även står i den äldre versionen ABK96, under § 6, avsni t t  6.1 
(se även Lagkrav - Allmänna bestämmelser, avsnitt 1.3). 

Jag och Rudström har diskuterat frågan kring att konsulten generellt borde få ta de konsekvenser 
som beror av ett ofullständigt eller försenat arbete. Kostnaderna som uppkommer för beställare 
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på grund av undermåligt utfört arbete bör faktureras utförande part. Detta händer sällan idag 
även då ABK09 talar för det. 

Att entreprenören inte levererar rätt saker i rätt tid orsakar som tidigare nämnt förseningar och 
problem i andra delar av projekten. Enligt Rudström och Britz är problemet inte ovanligt. Något 
som observerats även i de två projekt som studerats. 

Det kan till exempel inte ses som värdeskapande tid när den går åt till att följa upp beställningar 
av ÄTA-arbeten och dubbelkolla tidsrapporteringar. I det här projektet går det inte att lita på ifall 
entreprenören rapporterar verklig tid för arbeten och då skapas det genast ett merarbete i att 
kontrollera detsamma. Detta innebär att kontrollera ÄTA-arbetena, jämföra dem med 
projekteringshandlingar och materialkostnad. Arbete som tar lång tid och därmed orsakar stora 
kostnader för beställaren. 

Den längre tidsåtgången kan ses som ett problem liknande konsulternas behov av att leverera 
kvalitet. När en konsult levererar kvalitet, det vill säga ett perfekt arbete direkt får den antagligen 
fakturera färre timmar än om det levereras ett mindre bra arbete. Dessa slutsatser kan dras 
generellt för konsultbranschen vilket innebär att det även gäller Grontmij AB.  

När jag frågar Rudström vad han ser som ett problem med organisationen idag och varför det 
behövs mer arbete kring kvalitet och kvalitetssäkring säger han att många inte inser att det är en 
produkt som skall levereras. Någonstans måste det börja med att se vad som faktiskt skall 
levereras och utgå ifrån det. Idag startas projekten från noll och arbetar fram vad som skall 
levereras under projektets gång. Något som med största sannolikhet är tidsslösande. Dagens 
fokus på att sälja så många timmar som möjligt utan att verkligen bry sig om vad som levereras 
eller till vilken kostnad kommer inte att fungera för alltid. I alla projekt levereras det till slut en 
produkt men det hade troligtvis gått smidigare och blivit billigare för kunden om målet definierats 
från början så att alla inblandade faktiskt visste vad som skulle utföras mer specifikt. Arbetet för 
att leverera produkten hade säkerligen även gått snabbare med incitamentet att det ger mer 
pengar att färdigställa ett projekt snabbt.  

En av de mest grundläggande delarna i att leda projekt är att från början definiera målet för 
projektet så att alla inblandade vet åt vilket håll det strävas. Lättaste sättet för att definiera målet i 
Grontmij ABs fall är genom ökad kundkontakt och med goda relationer mellan beställare och 
leverantör (Fernström, 2009, s.36-37)(Womack, Jones & Roos, 1990)(Langmack, 2006).  

För att skapa incitament till kvalitetsgranskning samt nå ett jämnare flöde genom projekten kan 
lean och eventuellt fasta priser vara en lösning. Inte bara Grontmij AB skulle kunna sälja till fast 
pris utan de skulle även kunna handla upp eventuella underkonsulter på fast pris. Det vore bra 
för att ge även dem incitament att höja kvalitet på sina arbeten. Levererar de inte tappar 
beställaren förtroendet och de får inga fortsatta jobb. 

Samverkan är A och O. Huvudpoängen måste vara att genomföra ett bra och lönsamt projekt för 
alla parter. Därav får viss ödmjukhet infinna sig ifall det skulle bli större förändringar i ett projekt. 
Förstålelse för att kostnader då ökar bör finnas (Fernström, 2009). Detta skall dock inte utnyttjas 
som i dessa projekt. För att undvika problem med felbedömningar av pris skulle det kunna tänkas 
att en del av projektet från början är satt till ett fast pris medan en viss del är rörlig. 
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För att nå en god arbetsklimat för samverkan skulle Grontmij AB kunna hålla obligatoriska 
uppstartsmöten med delaktiga aktörer, inför varje uppdrag. Det skulle vara en möjlighet för PL 
Hus att lägga en bra grund för samverkan mot ett gemensamt mål. 

4.5 Kontinuerliga förbättringar 
Toyota Production System (TPS) skapar exempelvis en lärande organisation genom atmosfär och 
arbetssätt som skapas på arbetsplatsen. Hela företaget måste agera som ett team som arbetar mot 
samma mål. Med motiverad personal, ett uttalat mål som är synligt och nåbart för alla skulle 
många problem lösas. Som Fernström (2009) säger är toyotas anställda otroligt motiverade och 
arbetar hårt och fokuserat (Womack, Jones & Roos, 1990)(Langmack, 2006)(Fernström, 2009, 
s.36-37). De uppmuntras dessutom till att komma med förbättringsförslag. Förändringar kan 
föreslås genom hela arbetskedjan. Det behöver alltså inte vara en hög chef som kommer med 
förslaget utan en linjearbetare får gärna komma med förslag på förändring som skulle kunna 
underlätta hans arbete (Womack, Jones & Roos, 1990). 

När TPS fungerar så som i Toyotas egna fabriker förbättras organisationen per automatik genom 
dess arbetssätt som uppmuntrar initiativtagande och leder till kontinuerlig utveckling (Womack & 
Jones, 1996, 2003). I fabrikerna råder det nolltolerans på fel, något som borde gälla även inom 
konsultbranschen. Förändringsarbete mot TPS och lean kräver mängder av resurser till en början 
men kan ge stora vinster i och med ett självlärande system.  

TPS handlar som ovan nämnt om att skapa en balanserad miljö där organisationen kontinuerligt 
utvecklas, ”Kaizen”. Det kan framförallt handla om små kontinuerliga förbättringar och 
effektiviseringar. Grontmij AB skulle exempelvis kunna lära mycket ifrån hur problem lösts i 
tidigare utförda projekt.  

Inom TPS finns en metod som kallas ”5 Whys”. Metoden går ut på att ställa frågan ”varför” när 
ett problem uppstår upp till sex gånger för att få reda på grunden till ett problem. Motivet är att 
analysera problemet så djupt att det aldrig uppstår igen. Detta är ett sätt att minska antalet fel 
samt hela tiden förbättra kvaliteten (Womack, Jones & Roos, 1990). 

För att inte upprepa samma förfarande nästa gång Grontmij AB ställs inför samma problem 
gäller det att lära sig av de projekt där problemen uppstår. I och med att ta lärdom av tidigare 
problematiska projekt skapas en kontinuerlig utveckling ”kaizen” så att det finns alternativa vägar 
till målet nästa gång du ställs inför samma eller liknande problem. Detta bör leda till att det 
snabbare upptäcks en lösning till eventuellt problem, alternativt kan en redan beprövad metod 
användas.  

Ofta innehåller ett projekt repetitiva aktiviteter som utförs återigen av andra personer. Sådana 
aktiviteter kan effektiviseras och kanske utföras efter mallar, checklistor eller andra verktyg så att 
tidigare projekterfarenheter tas till vara. I många fall kan ett projekt kräva ett helt nytt sätt att 
bedrivs på vilket inte skall underskattas då det leder till ökad kunskap sett till hela organisationen. 

Det kan konstateras att mycket idag handlar om reflektion kring varför saker och ting sker och 
vad det leder till på längre sikt. Detta är något som jag tror Grontmij AB och andra konsultbolag 
kan ta lärdom av och utveckla, så att samma misstag inte uppstår fler gånger. Vikten av detta 
poängteras i en nyligen publicerad artikel med Berglund från Grontmij AB (Suhajek, 2011). Som 
tidigare nämnt är ”Five why’s” en metod för att lokalisera den verkliga orsaken till problemet. I 
metoden ingår det att reflektera kring vad som kan göras åt problemet och vad som skall göras 
för att det inte skall uppstå igen. Berglund som är gruppledare för enheten VVS på Grontmij AB 
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berättar i artikeln hur viktigt det är med kunskapsåterkoppling och hur det hjälper till att utveckla 
kompetensen inom företaget (Suhajek, 2011). 

TPS och lean kan ses som filosofier som vid full implementering skulle innebära att det sker ett 
kontinuerligt upprätthållande av kontroll, kvalitet och resultat. 

4.6 Kund- och leverantörsrelationer 
Som nämnt tidigare är kvalitet viktigt för att generera fortsatta uppdrag och en trogen kund. 
Generellt är en av grundidéerna inom både lean och TPS att skapa goda och långsiktiga relationer 
till kunder och leverantörer (Langmack, 2006)(Fernström, 2009, s.36-37). Det ger en trygghet och 
en öppenhet som förespråkar kunskapsutbyten istället för begränsar. Möjligheten att vara ärlig 
och att kunna hjälpas åt för att lösa problem ger ofta ett bättre resultat genom synergieffekten 
(Fernström, 2009). 

I det ena av projekten som följts var relationerna mellan, beställare och entreprenör minst sagt 
påfrestande. Ett exempel som är en del av det som stört relationerna och som försenat projektet 
är en flytt av en värmeväxlare. Flytten borde ha genomförts i september 2010 men sköts upp av 
okänd anledning. Det har även uppstått en del komplikationer kring denna värmeväxlare då 
entreprenören inte anser att flytten är ett kontraktsarbete, även då det står i upphandlingen och 
kontraktet att flytten skall utföras av entreprenören i fråga. Entreprenören vill istället utföra 
arbetet som en ÄTA för att de anser att kostnaden är större än först förväntat. Grontmij AB och 
beställaren går efter mycket diskussion motvilligt med på detta. Då meddelar entreprenören att 
han inte kan garantera att värmen i byggnaden behålls under arbetet och att risken för att rören 
fryser på grund av kylan som rådde under februari-mars var stor. Dessutom skulle det ta 4 dagar 
att genomföra arbetet, vilket är lång och dyrbar tid. De föreslår även en oskäligt hög kostnad för 
att genomföra arbetet. Entreprenören påstås inte heller kunna utföra arbetet de närmsta veckorna 
även då flytten är en flaskhals i projektet. Grontmij AB och beställaren beslutar till slut att ta in 
en extern entreprenör för att utföra flytten, vilket de enligt kontrakt får. Arbetet blev betydligt 
billigare och tog totalt 10 timmar för fyra personer att genomföra. Systemet var avstängt i totalt 4 
timmar och värmen föll inte mer än ett par grader i byggnaden. Arbetet utfördes dessutom på 
vanlig arbetstid istället för den forcering som var tänkt i första läget och som inneburit skiftarbete 
dygnet runt. Efter ett sådant agerande är det svårt att behålla en god relation till entreprenören. 

Bristen i kunskap hos entreprenören är svår för Grontmij AB att påverka men även här gäller det 
att försöka behålla så goda relationer som möjligt för att få arbetet klart (Fernström, 2009). Det 
kan tvistas länge om vem som skall stå för vilka kostnader senare men i första hand gäller det att 
få projektet klart (Fernström, 2009, s.36-37). Det kan lätt bli ett långt efterspel av rättsliga 
processer om liknande problem inte löses under projekten 

I det andra projektet har samarbetet fungerat bra. Där är det dock en annan entreprenör som gör 
så gott de kan för att ro projektet i hamn. Det betyder tyvärr inte att projektet är problemfritt. 
Entreprenaden fungerar bra men ritningar och handlingar stämmer inte överens med 
verkligheten vilket orsakar stora förseningar och sistaminutenlösningar för entreprenören. 
Beställaren är väl medveten om problemet och försöker hjälpa entreprenören så gott det går. 
Samtidigt vidtar entreprenören de åtgärder som krävs för att genomföra de arbeten som går att 
genomföra utan korrekta handlingar. Entreprenören lyfter även frågor som ligger en månad fram 
i tiden till skillnad från den andra entreprenaden där det under byggmöten kommit fram att de 
inte genomför någon tidsplanering. Bara att det existerar en planering gör samordningen i 
projektet smidigare. Exempelvis blir samordningen mellan underentreprenörer lättare vilket även 
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skapar ett bättre flöde i arbetet och inga moment behöver göras om. Det medför även ett 
smidigare arbete för projektledarna från Grontmij AB. 

För att uppnå de av Grontmij AB uppsatta målen att höja kvaliteten och kundnöjdheten i de 
uppdrag de utför skulle en lösning kunna vara ökad kundkontakt och därmed ökad 
kundförståelse. 

För att kunna leverera en bra produkt behöver Grontmij AB fullt förtroende från kund vilket så 
också skett i båda projekten ju längre tiden gått. Men det hade kunnat kosta beställaren ännu 
mindre om de gjort vad Rudström och Britz först föreslagit. Här bör Grontmij AB vara 
bestämdare, de måste förklara att för kunden att om de skall kunna leverera en för dem bra 
produkt måste de få driva projekten på det sätt som de anser bäst, dock självklart i samråd med 
beställaren.  

Enligt Fernström (2009) är framtidens arbetssätt inom byggbranschen ett system där 
entreprenadformen partnering är ett vanligt inslag. Ett bra sätt att få olika organisationer att 
samarbeta och verka mot ett och samma mål. Flödet genom processerna skulle med största 
sannolikhet även löpa mycket smidigare än vad de gör idag. 

Ett sätt att underlätta kundrelationen och skapa incitament för ett effektivare arbete skulle kunna 
vara att erbjuda kunden ett fastpris. Det finns en vilja att arbeta för ett införande av fast 
prissättning av Grontmij AB:s tjänster (Papeniemi m.fl.). Framförallt eftersom det skulle 
underlätta sälj- och administrativa arbeten (Lundmark, 2010). Grontmij AB skulle kunna ta ett 
kliv i likhet med Scania som under flera år arbetat för att anamma lean.  

De senaste åren har Scania gått från att i huvudsak tillverka produkter till att sälja tjänster kring 
sina produkter i allt större utsträckning. Exempelvis erbjuder de nu så kallade ”leasing kontrakt” 
där Scania för det första hjälper till med finansiering av lastbilarna för att sedan garantera 
lastbilarnas funktion. De ser även till att bistå med en likvärdig, fungerande lastbil inom 24 
timmar om något skulle hända. Verksamheter som är beroende av Scanias produkter är också 
villiga att betala lite extra för att få denna trygghet i funktion. Samma princip borde även gå att 
applicera på Grontmij AB:s kunder. Det handlar om att kunna erbjuda långsiktigt hållbara 
lösningar en egenskap som också förmedlar ett budskap om kvalitet. Paketerade lösningar kan 
också medföra att kunden upplever en högre kvalitet av tjänst och därmed är villig att betala ett 
högre pris. Att köpa en produkt till ett fastpris gör den mer verklig och lättare att bedöma för 
kunden än om de exempelvis köper konsulttimmar på löpande räkning (Lundmark, 2010).  

En del företag gör en så kallad marknadspaketering, vilket innebär en paketering av tjänsten eller 
produkten för försäljning men undviker att ta med support eller leverans. Att göra en 
marknadspaketering är enklare men de riktiga vinsterna och kostnadsbesparingarna ligger i att låta 
paketeringen även innehålla leverans och support (Lundmark, 2010). Vilket Grontmij AB kan 
erbjuda genom exempelvis utbildning i hantering produkten.   

Skulle affärer likt ovan beskrivet genomföras går Grontmij AB mot att bli en typ av garant för 
kvalitet och funktion av en tjänst. De försäkrar sina egna produkter vilket egentligen inte är 
ovanligt i andra branscher. Detta borde ge incitament till att öka kvaliteten i det arbete som 
utförs. Det kan även finnas möjligheter att variera prissättningen så att en del är fast och en del är 
rörlig. Hela konceptet talar framförallt för ett nära samarbete med kunden. 
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En stor vinning i ett fastpris är att det underlättar och förkortar beslutsprocessen. Det kan vara 
svårt att sälja och köpa komplexa lösningar. Till stor del på grund av att komplexa lösningar är 
svåra att greppa. Genom att paketera kunskap och tjänster till konkreta och säljbara produkter 
görs lösningarna mer greppbara och enklare för kunden att ta ställning till (Lundmark, 2010) 

Det finns även flera vinster att göra som kund av paketerade produkter. Bland annat kan 
paketeringarna användas som instegsprodukter vilket underlättar för kunden att testa en ny 
leverantör eller en ny tjänst. Paketering medför även en lättare köpprocess och snabbare beslut då 
produkten ofta blir mer greppbar. Fasta priser underlättar också köpprocessen då kunden har full 
kontroll över hur mycket ett köp kommer att kosta dem. Paketerade produkter innebär även lägre 
risk då det blir lättare att prova en ny leverantör (Lundmark, 2010). 

För den levererande sidan erhålls fördelar så som lättare och effektivare försäljning då fler kan 
hjälpa till att sälja paketen. Det medför kortare säljcykler och snabbare avslut. Effektivare 
prisstrategier och lätthet att presentera företagets differentiering gentemot konkurrenter är andra 
fördelar (Lundmark, 2010). 

Nära kund- och leverantörsrelationer är som tidigare nämnt viktigt för att definiera produkten. 
Där krävs det bred kompetens och goda kunskaper över kundens behov samt produkten eller 
tjänstens unika egenskaper för att kunna ta fram attraktiva och lönsamma produktpaketeringar. 
Som i mycket annat är ett nära samarbete mellan inblandade organisationer att föredra. Även att 
sammanfoga marknadsföring, försäljning, produktutveckling och leverans är en nyckelfaktor för 
en väl utformad paketering (Lundmark, 2010). 

Med förutbestämda och väl definierade ramar för hur erbjudande skall levereras blir 
organisationen mer flexibel och mindre beroende av enskilda medarbetare. Detta gör även att 
företaget bygger en struktur som inte påverkas av att en anställd byter arbetsplats eller går hem 
för dagen (Lundmark, 2010). 

Dock är det givetvis inte en oproblematisk process att införa fasta priser. Att prissätta en 
helhetsprodukt kan bli svårt eftersom det egentligen inte kan fastställas hur lång tid som kommer 
krävas för att genomföra projektet. Ett problem med att prissätta ett helhetskoncept är att det 
måste definieras väldigt tydligt tillsammans med kund vad som önskas. Något som på sitt sätt 
alltid behövs. Eftersom kunden sällan vet vad de vill ha kan det bli problematiskt. Därför blir det 
också lätt att ta i lite i överkant när prissättningen bestäms. Detta skulle dock kunna ses som en 
mindre kostnad för den garanti som säger att kunden säkert får sin produkt som de vill ha den.  

Många företag idag arbetar med att paketera sina produkter och tjänster med drivkraften att 
effektivisera sin försäljning och öka lönsamheten för företaget. Motståndet till att paketera 
tjänster är att företag har en tendens att inte vilja begränsa sitt erbjudande eftersom de tror 
kundens behov varierar mer än det faktiskt gör. Det finns även en viss osäkerhet i hur 
prissättning skall gå till. Många produkter och tjänster är dessutom immateriella vilket gör det 
hela till en stor utmaning då kunden inte i förhand kan se eller känna på produkten. Först när den 
slutgiltiga produkten är levererad och eventuellt implementerad kan kunden uttala sig om hur 
nöjd den är med slutresultatet (Lundmark, 2010). 

Ett slutpris skulle ge incitament att slutföra ett bra arbete snabbt och till liten kostnad. Ett fast 
pris skulle både effektivisera samt generera mer pengar jämfört med det arbetssätt som bedrivs 
idag. Med största sannolikhet skulle det dessutom leda till ökad kvalitet samt ett snabbare och 
effektivare arbete. Resultatet skulle förhoppningsvis även leda till ökad kundnöjdhet. 
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5 Diskussion 
Diskussionen nedan baseras på de åsikter och kommentarer som givits efter att anställda 
personer på enheten fått läsa igenom analysdelen. Det bör poängteras att arbetssättet som idag 
används på enheten fungerar. Idéerna som presenteras i studien skall ses som förslag på hur 
enheten kan effektivisera och utveckla sitt arbetssätt.  

Viktigt att poängtera är att denna studie framförallt observerat två projekt och alltså inte kan dra 
alltför generella slutsatser kring Grontmij AB:s arbete. Dock har enheten PL Hus dagliga arbete 
studerats under hela studien vilket ger vissa belägg för att kunna dra generella slutsatser för just 
denna enhet. Men tanken är att slutsatserna skall kunna testas på andra enheter och eventuellt 
även appliceras på andra företag. Dock kan slutsatserna alltså inte dras generellt utan måste i så 
fall utvärderas från fall till fall.   

5.1 Slöseri 
En kärnfråga inom byggprocessen är ”over-the-wall” principen (Mital et. al, 2008, s.242)(Stiberg). 
Utan kommunikation mellan utförarna av de olika momenten riskeras projektets tidplan. Något 
som skulle kunna förebyggas om de olika aktörerna samlades i ett gemensamt arbete mot ett och 
samma mål.  

De fall då bygget står still och entreprenören skyller på projekteringshandlingarna kan ses som en 
vanlig reaktion på en utförandeentreprenad där entreprenören medvetet agerar passivt med mål 
att tvinga beställaren till ÄTA-arbeten. Arbeten som skulle kosta beställaren mer pengar än 
nödvändigt.  

Att projekteringskostnaden för entreprenaderna är hög kan bero på flera orsaker. Bland annat 
kan den variera beroende på hur länge arbetet pågått, storlek samt förutsättningar för projektet 
(Stiberg). Men att hela 15 procent av entreprenadens totala kostnad ligger på arkitekternas 
projekteringshandlingar är inte normalt. Själv kan jag inte se någon speciell orsak till att  
projekteringskostnaden för arkitekt i dessa projekt skall vara tre gånger så hög som en normalt 
redan hög. Enligt Rudström är en vanlig procentsats för projekteringshandlingar runt 4 procent 
av en entreprenad, men kan skilja ett par procentenheter mellan olika uppdrag.  
 
Kvalitet bör alltid eftersträvas. Att som konsult leverera en kvalitativ produkt, det vill säga ett 
riktigt bra arbete, skall vara att föredra (Moberg). Framförallt om det är ökad kundnöjdhet som 
efterfrågas. Idag händer det att konsulter presenterar ett halvbra arbete i vetskap om att de kan 
föreslå förbättringsförslag som skulle generera mer tid i projektet och därmed mer pengar. Det 
finns en tydlig fokus på att generera fler fakturerbara timmar i projekt istället för att faktiskt 
leverera det kunden vill ha på den tid kunden tänkt sig. Min bestämda uppfattning är att kunder 
är villiga att acceptera ett högre pris om de vet att de får kvalitet för pengarna. Idag förväntas 
kunderna istället betala mer när leveransen sker för att få en ännu bättre produkt. Vilket 
dessutom ofta leder till att projektet tar längre tid än vad kunden tänkt sig från början. Detta styrs 
till stor del av att exempelvis offentliga upphandlingar sker baserat på lägsta pris. Ett pris som 
med största sannolikhet ändå blir högre än tänkt på grund av ÄTA-arbeten. I rapporten har inte 
offentligupphandling studerats i detalj men det är ett väldigt intressant område att forska djupare 
i. 

5.2 Flöde 
Ett konstaterat problem i projekten har varit att tidsplaner inte följs. Det kan finnas ett flertal vitt 
skiljda orsaker till detta, men en gemensam faktor är att det påverkar flödet av projekten. En 
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tänkbar orsak till frånvaron av tidsplanering för gällande arbetsutföranden i entreprenader kan 
bero på pressad ekonomisk situation. Prispress leder till ”färre timmar” i projektet, därav mindre 
tid för administration och därför bristfällig planering (Moberg). Det kan också nämnas att 
entreprenören normalt utför en planering genom en arbetsberedning för ett visst moment. Därtill 
görs en rullande projekteringsplanering, normalt med 3 veckors framförhållning (Stiberg). I den 
ena entreprenaden som studerats har inte detta skett vilket också är en av orsakerna att det blivit 
försenat.  
 
För att skapa ett jämnt flöde är god planering med viss framförhållning att föredra. 
Tvåvägskommunikation mellan drivande parter kring vad som kan orsaka framtida problem samt 
vad som kan göras för att förhindra dessa borde vara en självklarhet.  

Ett sätt att underlätta planering kan som nämnt i analysen vara att standardisera likartade arbeten 
i mallar och ramverk. Något som till viss del finns idag: Bygghandling 90, ingenjörförbundets 
uppdragsspecifikation (Stiberg). Dessa ramverk är något som denna studie inte undersökt men 
som en framtida studie skulle kunna fokusera djupare på. Där kanske även nya mallar mer 
specifika för Grontmij AB och enheten PL Hus skulle kunna genereras. 

Inom lean är tanken att så mycket som möjligt skall standardiseras. Allt går inte att standardisera i 
en diversifierad bransch såsom Grontmij AB:s. Men med mallar för hur arbeten som återkommer 
skall genomföras blir arbetet mer enhetligt och därmed blir organisationen mer flexibel och 
mindre beroende av enskilda medarbetare. Idag saknas dock en samlad dokumentation kring 
tidigare genomförda uppdrag.  

Stora byggentreprenörer använder sig idag av produktionsanpassade handlingar för att underlätta 
arbetet och skapa ett mer jämnt flöde. Dagens projekteringshandlingar på Grontmij AB redovisar 
en produkt, inte hur den skall produceras (Stiberg). Hur hantering och framställning av 
projekteringshandlingar skall ske i framtiden kan var något att undersöka djupare men det är inte 
den fokuspunkten för denna rapport. Det kan dock konstateras att många av problemen i 
studerade projekt beror på bristfälliga sådana. Denna studies fokus har ändå valts till att 
effektivisera det övergripande arbetet på enheten.  

5.3 Kvalitet 
Som nämnt i analysen är det otroligt viktigt för ett konsultföretag att ha trovärdighet mot kund. 
Det är till stor del genom den trovärdigheten som de säljer sina tjänster. Det är extra viktigt för 
Grontmij AB eftersom de levererar just tjänster och inte produkter, som en kund kan titta och 
känna på innan leverans (Lundmark, 2010). I och med att tillit är så viktigt blir kvalitetssäkring 
avgörande för företagens tillförlitlighet. På Grontmij AB och enheten PL Hus behövs det en 
kvalitetssäkringsfunktion som ser till att uppdragen utförs på ett attraktivt sätt och som ger en 
fortsatt trogen kund. Att en sådan funktion behövs är något som de tillfrågade på enheten är 
överens om. Exakt hur den skall se ut återstår att utreda. Den här studien har förhoppningsvis 
förtydligat och lyft fram de viktigaste problemen inom området och vad som vidare bör 
undersökas för att komma till rätta med dem. 

Kvalitet är en högt prioriterad faktor inom lean. Men tanken med att implementera arbetssätt 
enligt lean på PL Hus är inte att effektivisera arbetet genom att minska arbetstiden för enskilda 
moment utan snarare förkorta omställningstider samt få momenten att löpa mer jämnt, i ett 
flöde. Som Stiberg också påpekar bör inte byggtiden pressas då det ofta leder till dålig kvalitet 
som resultat. Betong måste härda en viss tid och målning måste torka. Det bör dock gå att få 
dessa processer att ligga rätt i planeringen och på så sätt undvika att längre väntetid skapas mellan 
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varje moment. I de projekt som nu följts har entreprenaderna vid tillfällen mer eller mindre stått 
still. Något som bör undvikas in i det sista för att hela tiden arbeta för att skapa värde för kunden. 
Det är även viktigt för entreprenören då de bör vilja framhäva sin egen kvalitet genom att utföra 
ett bra arbete som kunden är nöjd med. Kvalitet skall inte offras för att göra arbetet snabbare 
eller billigare då det med största sannolikhet slår tillbaka. 

Samverkan och partnering mellan agerande aktörer är ett sätt att leda projekt mot ett gemensamt 
mål. Synergieffekten är något som är allmänt känt och som har stor potential i alla projekt som 
involverar flera aktörer. Ett konstaterat, väl genomfört projekt är ett där alla parter blir nöjda och 
lär sig något. För att underlätta ett sådant samarbete på PL Hus bör det införas en regel som 
säger att uppstartsmöten för uppdrag över viss storlek skall vara obligatoriska. Förslagsvis bör 
dessa även ledas av representanter från enheten (Stiberg). Något som även Rudström håller med 
om men han poängterar även att han personligen alltid håller sådana möten. I de flesta fall hålls 
uppstartsmöten enligt (Rudström). I vilket fall som helst vore det intressant att undersöka hur 
frekvent dessa möten hålls, hur de går till samt vilka parter som är närvarande. 

De projekt som följts i studien är, som nämnt i inledningen, problemprojekt och kan inte ses som 
generella för enheten. En av orsakerna till att det blivit problem i entreprenaderna kan vara att 
upphandlingen av entreprenören inte varit bra. Kvalitetskriterier och anbudsutvärderingar 
påverkar upphandlingen och är inte dessa grundligt utförda kan det lätt uppstå problem 
(Moberg). I studerade projekt har dock kompetensbrister hos flera parter varit de största 
problemen. 
 
I liknande projekt där Grontmij AB representerar beställaren är det viktigt att tydliggöra det 
ansvar som föreligger och föreslå lösningsförslag. Det kan vara förslag som kunden inte vill höra 
men det finns ett ansvar i att klargöra läget samt föreslå lösningar utefter förutsättningarna. I en 
av entreprenaderna hade det kanske varit lönsamt för beställaren att ha en byggledare på plats på 
heltid (Moberg). Det är lätt att vara efterklok men faktum är att det är på det här sättet som 
erfarenhet skapas och det gäller att ta vara på den. För att kontinuerligt förbättras måste problem 
som dessa lyftas fram. På så sätt kan en lösning återanvändas då ett liknande problem uppstår.  
 

5.4 Kontinuerliga förbättringar 
Ett sätt att skapa effektiv kunskapsöverföring och på så sätt kontinuerligt förbättras, är att 
dokumentera tidigare genomförda projekt. Viktigt att förtydliga är då vilka problem som uppstått 
samt hur dessa lösts i projektet. Ett exempel på hur sådan information skulle sparas är genom en 
lättåtkomlig och sökbar projektdatabas. Många stora firmor inom mangement consulting är 
exempel på organisationer som använder sådana system. De genomför ofta likartade projekt men 
de utnyttjar kunskapsöverföring och återanvänder kunskap som införskaffats i redan utförda 
projekt. De har insett att det är dumt att göra om samma misstag flera gånger och sett vinsterna i 
att samla hela organisationens erfarenheter inom företaget. I ett väl fungerande verktyg för 
kunskapsöverföring har kollegor kanske redan funnit en lösning på problemet. Liknande problem 
kan ha uppstått i projekt som du som enskild anställt inte har någon aning om. 

Vidare är det viktigt för enheten PL Hus att vara öppna med sina problem som uppstår i de olika 
projekten. Genom att vara öppen och lyfta fram problemen i projekten sprids kunskapen kring 
vilka lösningar som kan vara aktuella vid ett specifikt problem. Som Moberg utrycker det ”Inom 
Grontmij AB finns det inget forum för kunskapsåterföring då alla timmar helst skall faktureras 
kunderna.”  
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Som Stiberg nämner i sina kommentarer är det viktigt med en balans mellan kreativitet och 
produktivitet så att förbättringarna faktiskt utvecklar enheten. Meningen skall vara att skapa en 
lärande organisation. 

5.5 Kund- och leverantörsrelationer 
Som förklarat i analys- och teoridelen är en nyckelfaktor inom lean sättet att organisera 
verksamheten och dess relationer. I Grontmij AB:s och PL Hus fall skulle en troligen lyckad 
organisationsförändrig vara att arbeta mer mot samverkan genom partnering mellan jämnbördiga 
parter. Rudström poängterar dock att entreprenadformen partnering i sig inte löser några större 
problem. Det är en entreprenadform som ställer höga krav på beställaren. Utredarens åsikt är 
dock att kund-, entreprenör- och konsultkontakten genom partnering skapar starkare band 
mellan parterna och på så sätt hjälper dem enas kring ett gemensamt mål.  

Ännu mer viktigt är dock att involvera Grontmij AB:s egna enheter i projekten. Idag arbetar olika 
enheter enskilt i flera projekt. Det är möjligt att kunden vill ha det så men att förespråka sina egna 
enheter för passande uppgifter är att föredra. Det skulle leda till ett samarbete mellan enheter 
som inte bara utvecklar varandra utan hela företaget. Sannolikt blir även kunden nöjd. 

En fråga som uppstod efter att anställda på enheten PL Hus fått läsa analysdelen av studien var: 
Är vårt sätt att organisera byggprocessen rätt? (många aktörer med olika mål) Mitt svar är nej. 
Även om själva byggprocessen inte är vad rapporten utreder finns det ett antal orsaker till att 
svaret skulle bli nej. En orsak är att lean och samverkan handlar om att få projektens inblandade 
att sträva mot ett gemensamt mål. Det är inte alltid självklart i projekt idag och framförallt inte i 
de projekt som denna studie utrett. Toyota är i detta hänseende ett föredöme. De ses alltför ofta 
som en enhetlig organisation, vilket de också eftersträvar att ses som. Men i själva verket är det en 
verksamhet bestående av en mängd olika aktörer. Toyota har en organisation som består av 
många olika verksamheter, precis som de mest avancerade byggprojekten. Exempelvis finns det 
samverkan mellan kunder, leverantörer och tillverkare. Det finns framförallt ett stort antal 
underleverantörer till Toyota. Dessa har egna mål och värderingar. Toyota väljer dock sina 
underleverantörer med omsorg och satsar fullt på dem. Skall ett företag bli underleverantör vill 
Toyota ha en visst inflytande över hur arbetet skall utföras. Men det viktigaste inom detta sätt att 
arbeta är att alla vinner på samarbetet. Toyota vill att deras underleverantörer mår bra och hjälper 
gärna till att utveckla företagen. De knyter långsiktiga kundrelationer som är utvecklande för båda 
parter. Detta arbetssätt tror jag att Grontmij AB och enheten PL Hus kan lära av.   

Det finns dock nackdelar med ett sådant arbetssätt. Till exempel kan samverkan mellan parter 
leda till splittrat ansvar. Men poängen med att samarbeta är ju att dela på både vinst och förluster. 
Den stora vinningen ligger i ett kontinuerligt utvecklande arbete.  

Enheterna på Grontmij AB kan liknas vid de team som Liker (2001) diskuterar. Det är dock 
viktigt att flera enheter finns representerade i teamen, alltså bör inte bara anställda på en enhet 
eller företag ingå i ett team. Externa samarbeten leder till erfarenhetsöverföring som inte skulle 
skett genom enbart internt samarbete. Detta är utvecklande i alla nivåer på en organisation. 

Genom att få team att trivas och har roligt ihop ökas engagemanget vilket ger mindre utrymme 
för fel. Det skapar ett arbetssätt som kontinuerligt utvecklar företaget. Kvaliteten och därmed 
kundnöjdheten ökar också genom att företaget hela tiden förbättrar sitt sätt att arbeta på.  

Samarbetsproblem i projekt liknande de som studerats anser jag kunna undvikas genom att sätta 
sig ned och gå igenom steg för steg vad problemet består i. Tillsammans kan det sedan beslutas 
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om ett gemensamt arbetsförfarande för att se till att arbetet blir väl utfört och med största möjliga 
kundnöjdhet (Fernström, 2009). Den gemensamma utgångspunkten måste alltid vara att 
slutprodukten skall bli bra. Det är även viktigt att försöka visa god vilja samt initiera samarbete 
även när motparten inte är intresserad. Framförallt för att skapa en god stämning i projektet. Det 
kan finnas psykologiska faktorer i sådana ageranden. Något som denna undersökning inte lyfter 
fram men som en framtida undersökning skulle kunna studera närmare. 

5.6 Paketering och fast prissättning 
Att kunna erbjuda ett fast pris när möjlighet finns tror jag skulle medföra ett mer fokuserat 
arbete. Ett arbetssätt mer fokuserat på att tillfredställa kunden och leverera en kvalitetsprodukt. 
Min förhoppning är att det dessutom skall gå att utföra fler projekt på kortare tid. Som tidigare 
nämnt innebär detta inte att tiden för enskilda moment i projekten skall kortas ner. Exempelvis 
behöver inte tiden nedlagda i projekten redovisas på samma tidsödande sätt som idag. Därmed 
kan mindre tid läggas på icke värdeskapande administration och mer i värdeskapande arbete för 
kunden. Tanken med fast prissättning är snarare att det skall tas bättre betalt för helheten och 
trovärdigheten i att kunden faktiskt får en kvalitetsprodukt. Enligt min uppfattning är det så de 
stora företagen inom management consulting kan motivera en hög kostnad för sina tjänster. De 
bygger exempelvis stora delar av sin försäljning på tillit och erfarenheter från tidigare projekt.  

Syndromet att som konsult jaga timmar att kunna fakturera ser jag som ansträngande. Antalet 
timmar skall inte avgöra vad kunden betalar så länge en bra och kvalitativ produkt levereras.  

Att estimera kostnad för ett projekt tänkt att säljas på fast pris kan vara svårt. Riskerna för 
felbedömningar är stora vilket leder till att priserna med stor sannolikhet höjs för att kompensera 
för risken. Det ger en möjlighet till att ta bättre betalt. Något som, med en lyckad 
erfarenhetsåterföring, kan betyda lättare utförda projekt till högre pris. Vinstmarginalerna skulle 
alltså bli större för varje projekt.  

Ett sådant arbetssätt motiverar också ett nära samarbete med kund för att kunna definiera vad 
som faktiskt efterfrågas. För att reda ut detta måste konsulten utföra en grundlig analys av vad 
kunden önskar, skapa en tydlig målbild samt definiera förutsättningarna för detta. 

De anställda som läst analysdelen har kommenterat och frågat var de ska debitera tiden för det 
arbete de lägger ner på att läsa. Detta är ett symptom som jag tycker är typiskt för PL Hus och 
något jag själv tycker är synd.  Med ett sådant resonemang finns det ingen tid avsatt för reflektion 
och utvecklande av enheten. Den tiden skall egentligen vara debiterbar mot kund. Samtidigt är 
det just detta jag förespråkar i och med ett arbetssätt mer likt lean och TPS. Erfarenhet skall 
införskaffas genom samarbeten i projekten samt kunskapsåterföring från tidigare utförda projekt. 
Men det som jag anser måste bort är hetsen att hela tiden fakturera kunden timmar. Det ger ett 
onödigt stressmoment som inte skapar värde för någon. 

Personerna som har läst analysdelen har lite olika åsikter i frågan om fasta priser men anser att 
det kan gå att införa fasta priser i vissa delar av projekt, exempelvis detaljprojektering (Stiberg). 
Detta ser jag som en god start. Någonstans måste en förändring börja och om branschen, vilket 
jag tror, i sin helhet kommer gå mer mot fast prissättning krävs det att någon tar initiativet. Som 
Moberg kommenterar är fast prissättning ett branschproblem, någon måste våga gå i täten för en 
förändring. Moberg menar även att det vid felbedömningar ändå finns möjligheter till att justera 
priset när projekten närmar sig slutet, exempelvis genom regelverket för ÄTA. 
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Det ses svårigheter i att sätta fastpris på tjänster i tidiga skeden eftersom risken för felbedömning 
är stor (Stiberg). Risken kommer alltid att vara hög då ett nytt arbetssätt lanseras. Men ju fler 
projekt som genomförs på liknande sätt ju mer precis blir bedömningen av kostnaden. För att 
motivera en hög prissättning kan garanti, service eller alternativt utbildning kring produkten 
kunna ingå vid en leverans. 

I andra branscher är det vanligt att ge kunden en garanti för att produkten fungerar. Skulle 
Grontmij AB i framtiden gå mot fast prissättning vore ett tillägg till produkten kunna vara en 
garanti för att arbetet blir väl utfört. En bedömning som idag baseras på förtroende och tillit från 
beställarens sida.  

Vidare bör det konstateras att det är en fungerande och kvalitativ produkt som skall levereras till 
kunden. Inte ett antal väl motiverade timmar lagda på icke värdeskapande administration. 
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6 Slutsats 
För att sammanfatta resultatet av studien kan det för det första konstateras att det finns stora 
möjligheter till forskning inom konsultbranschen. Att utreda frågan om lean och TPS är 
implementerbart på Grontmij AB och enheten PL Hus är mycket större än vad som går att 
sammanfatta i ett examensarbete.  

Men det kan konstateras att Grontmij AB som företag bör arbeta mot en mer samarbetsvillig 
kultur där enheterna hjälps åt i olika projekt. Detta görs idag men att skapa bättre samarbeten 
med externa aktörer är något som i fortsättningen bör prioriteras. Goda kund- och 
leverantörsrelationer är viktigt för att skapa en god stämning i projekten. De leder även till större 
möjligheter till att enas om och arbeta mot gemensamma mål. 

Möjligheterna till att kunna skapa standardiserade mallar och ramverk för hur arbetet på enheten 
PL Hus skall drivas har denna studie inte undersökt grundligt men är ett område som en framtida 
studie skulle kunna fokusera djupare på. Det är även ett område som jag tror skulle kunna 
underlätta arbetet på enheten.  

Ett gemensamt arbetssätt finns inte idag men bör kanske mer aktivt utvecklas. Genom 
gemensamma arbetssätt blir organisationen mer flexibel och mindre beroende av enskilda 
medarbetare.  

Enheten och Grontmij AB i stort bör även uppmärksamma tankarna kring att det faktiskt är 
produkter som skall levereras. Att tillsammans med kunden noga definiera hur produkten skall se 
ut och innehålla när den levereras är grundläggande för att skapa en nöjd kund. Idag finns det en 
tydlig fokus på att generera fler fakturerbara timmar i projekt, istället för att faktiskt leverera det 
kunden vill ha på den tid kunden tänkt sig  

Fokus i framtida projekt bör även ligga på värdeskapande aktiviteter. Det bör reflekteras kring 
värdeskapande arbete - ”är det arbete jag nu utför faktisk av värde för kunden?”. Det är endast de 
för kunden värdeskapande aktiviteterna som de i slutet bedömer. PL Hus bör även vara tydliga 
med vad de anser att de behöver göra för att leverera maximal kundnöjdhet. De bör inte bara 
nöja sig med vad kunden tycker. Istället bör förslag på alternativa lösningar och förbättringsidéer 
föreslås. Det ger möjligheten till att leverera en mycket bra och uppskattad produkt. I slutändan 
handlar det ändå om att leverera en produkt och då är det kvaliteten som måste säkras. Genom 
ett arbetssätt enligt lean är min åsikt att detta kan förbättras markant. 

6.1 Framtida forskning 
Studien som nu utförts kan snarare ses som en förundersökning till intressanta områden för 
vidare forskning. Där fast prissättning kan vara en del som skulle kunna studeras närmare. Även 
enbart kundrelationer skulle kunna vara ett intressant område att studera djupare.  

Det förvånar mig att enheten inte har någon uttalad strategi för kunskapsåterföring. Framförallt 
eftersom konsultbranschen är känd för hög personalomsättning. Uppföljning och reflektion över 
hur projekten fortlöpt bör i framtiden prioriteras högre. Tidigare erfarenheter är det som skapar 
utveckling. 

Arbetet fastslår ändå att fasta priser och paketering av tjänster med stor sannolikhet skulle 
effektivisera verksamheten. Det skulle antagligen också innebära att fler personer skulle ha en 
konstant högre sysselsättningsgrad. Ansvaret för projekten blir dessutom större för företaget 
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eftersom det är dem som står som ansvariga om något skulle gå fel och inte den individuella 
konsulten, vilket det annars kan vara en uppfattning. Det kan även finnas stora fördelar i att vara 
först ut med ett sådant arbetssätt. 

Ytterligare ett steg skulle kunna vara att utreda dessa idéer på andra enhetar på Grontmij AB. Det 
skulle ge en mer tydlig bild av vad som är gemensamt mellan enheterna och därav viktigast att 
utveckla. 
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Bilaga 1 

 
Vetenskapligt tillvägagångssätt 

En undersökande studie genomförs framförallt då det finns liten eller ingen tidigare forskning 
utförd på området. De är ämnade att tydliggöra och öka förståelsen inom undersökt område för 
att i ett senare skede kunna göra en mer omfattande utredning. Vanliga metoder är då case-
studier, observationer eller historiska analyser.  

Deskriptiva studier är beskrivande och hypotesgenererande. De genomförs då grundläggande 
kunskap finns och utförs i syfte att beskriva en viss företeelse samt skapa hypoteser utifrån den 
informations som identifieras.  

Analytiska eller förklarande studier är ofta en förlängning av en deskriptiv studie. Utredaren lyfter 
i detta fall en tidigare genomförd studie ytterligare en nivå och analyserar och förklarar varför 
eller hur en företeelse uppenbaras.  

Förutsägande studier är ytterligare en utveckling av deskriptiv metod och innebär att på förhand 
generera hypoteser och relationer kring vad som kommer att ske i en situation med liknande 
omständigheter. De generaliserade hypoteserna och slutsatserna dras från analysen i syfte att 
diskutera och förklara vad som borde hända på en annan plats i en situation med liknande villkor. 
(Collis & Hussey, 2009)  

Ansats och paradigm  

Det finns olika typer av vetenskapliga ansatser och ramverk, eller så kallade paradigm. Dessa 
beskriver vilka typer av frågor som skall ställas och inte ställas, vilka svar som är relevanta och 
hur eventuella experiment skall utföras. Paradigmen avgör även hur problemställningarna skall 
formuleras beroende av vad som skall undersökas och hur resultatet skall presenteras.  

Ett vetenskapligt paradigm kan ses som ett filosofiskt ramverk grundat på människans antagande 
av aktuell kunskap. Dessa ger en bild av vilka riktlinjer en undersökning bör följa, vad den 
förväntas fokusera på, vilka frågor som skall utredas samt vilka tillvägagångssätt som anses 
väsentliga att genomföra under arbetet. Paradigm har även inverkan på presentation av resultat. 
Vilken del av världen, under vilken tidsperiod och inom vilket område utredaren arbetar med 
påverkar tolkningen och tillämpningen av paradigmen. Historiskt sett har synsätten förändrats 
och idag används framförallt två övergripande paradigm; positivism och interpretivism.  

Positivism 

Positivismen grundas i naturvetenskapen och utgår ifrån att resultaten är oberoende av den som 
utför utredningen, dessutom antas samhällsfenomen vara mätbara. Därav associeras positivismen 
med kvantitativa analysmetoder (Collis & Hussey, 2009). Som de flesta ting har även positivismen 
en baksida. Nedan beskrivs ett antal väsentliga kritiska ifrågasättanden av positivismen;  

- Det är omöjligt att skilja människor från den sociala kontexten i vilken de verkar 

- Det går inte att förstå människor utan att ha förståelse för deras uppfattning om deras 
aktiviteter 



 

 

- En för restriktiv och för strukturerad ansats riskerar ignorera andra relevanta upptäcker 

- Den som utför undersökningen är inte objektiv utan lyfter in egna intressen och 
värderingar i undersökningen 

- Att försöka fånga komplexa fenomen i enstaka mätningar är vilseledande 

(Collis & Hussey, 2009)  

Interpretivism 

Interpretivismen har utvecklats för att möta behovet från samhällsforskare och grundar sig i 
positivismens otillräcklighet. Underliggande för interpretivismen är övertygelsen om att den 
sociala verkligheten inte är objektiv utan högst subjektiv eftersom den formas av individuella 
uppfattningar. Skillnaden mellan interpretivism och positivism kan beskrivas som att 
positivismen fokuserar på mätningar av samhällsfenomen medan interpretivism fokuserar på att 
undersöka komplexiteten av dessa för att ge ökad förståelse inom ett visst sammanhang.  

Positivism och interpretivism i kombination 

Positivism och interpretivism kan dock ses som ytterligheter och ett fåtal forskare utgår idag helt 
och hållet från ett utav dem utan slutar ofta i en kombination. (Collis & Hussey, 2009) !

Ansats 

I en induktiv ansats appliceras teori utifrån erhållna empiriska resultat. (Johannessen & Tufte, 
2003) Det är motsatsen till deduktiv ansats och innebär att gå från det specifika till det generella 
med en utgångspunkt i den empiriska verkligheten, det vill säga dra generella slutsatser utifrån 
enskilda fall. (Collis & Hussey, 2009). 
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Informationsinsamling 

Vad gäller införskaffning av primärdata kan detta i huvudsak göras på två olika sätt; genom 
kvantitativ eller kvalitativ metod. Dessa olika tillvägagångssätt har båda för- och nackdelar och 
det gäller att noga avväga vilket förfarande som passar bäst för varje situation. Vid denna 
avvägning spelar parametrar såsom tid, kvalitet och tillgänglighet en stor roll. Även studiens syfte 
och karaktär är väsentliga parametrar att ta i beaktande vid detta val.  
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Kvatitativ 

Kvantitativ data består av numeriska och mätbara uppgifter som analyseras med hjälp av 
statistiska metoder (Collis & Hussey, 2009). Data samlas ofta in med hjälp av enkäter, 
sekundärdata eller intervjuer och presenteras bland annat i form av grafer, tabeller eller diagram 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). En kvantitativ studie ger en generell och övergripande bild 
av verkligheten medan en kvalitativ studie ger ett mer djupgående och analyserande perspektiv. 
Vid en kvalitativ studie görs en generalisering av de resultat som erhållits, på hela verkligheten. 
Detta gör att validiteten i en kvalitativ studie blir lägre än i en kvantitativ studie.  

Kvalitativ 

En kvalitativ studie är dock att föredra om tiden för studien är begränsad, om tillgängligheten till 
lämpliga intervjuobjekt är begränsad samt om studien är av explorativ karaktär. Kvantitativa 
metoder är dessutom svåra att utföra och det är svårt att producera resultat med tillfredställande 
noggrannhet. Kvalitativ data består av nominell data som beskrivs med hjälp av ord, bilder och 
liknande (Collis & Hussey, 2009). Datainsamling sker via intervjuer och observationer och 
redovisas med hjälp av citat, berättelser och fallbeskrivningar. Genom att använda kvalitativ data 
blir precisionen sämre i resultatet än om en rent kvantitativ studie skulle användas eftersom 
språket ger mer nyanser. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006).  

Valet av kvantitativ eller kvalitativ studie utgår delvis från val av paradigm, vilket innebär att om 
valet av paradigm är positivistisk kommer studien att utföras genom insamling av kvantitativ data 
eller kvalitativ data som kan kvantifieras. Väljs interpretivism som paradigm sker en kvalitativ 
datainsamling. Dock anses kvantitativa och kvalitativa studier innehålla kompletterande 
egenskaper gentemot varandra för att skapa en övergripande förståelse för samhällsvetenskapliga 
studier. (Collis & Hussey, 2009) Med utgångspunkt i detta kommer denna studie att utföras med 
en kvalitativ insamlingsmetod. 

 



 

 

Bilaga 2 

Innovationsteori 

Arbetet utgår ifrån T. P. Hughes (1992) innovationsteori. Den beskriver gap mellan ny- och 
gammal teknik samt hur det uppfinns användningsområden för den nya tekniken. Genom att 
skapa innovativa användningsområden där ny- och gammal teknik kopplas samman, fylls gapen 
igen och jämnar ut utvecklingens framfart. Artikeln ”The dynamics of technological change: 
salients, critical problems and industrial revolutions” av T. P. Hughes från 1992 ligger till grund 
för det inledande arbetet i studien. T. P. Hughes förklarar i artikeln hur det går att se på teknik 
som system. Genom att hitta luckor eller gap i systemen, delar där det saknas funktion, kan 
innovationer skapas. 

S. J. Kline och N. Rosenberg är två andra författare vars teorier kommer att appliceras i den 
inledande fasen. Artikel ”An overview of innovation” från 1986 tar upp frågor kring hur 
innovationer uppstår och förklarar med historiska exempel hur stora innovativa förändringar 
skett. De definierar även vad som karaktäriserar en innovation och varför en innovation 
stabiliseras och blir bestående. En viktig parameter är att det måste ligga någon typ av vinning i 
innovationen, ofta ekonomisk. 

Eftersom arbetet utgår ifrån en systemsyn som är likt ett löpande band kommer även 
produktionsmodeller såsom Toyota Production System (TPS) studeras i syfte att hitta likheter 
och dra paralleller till projektprocesser. Verk som ”The machine that changed the world” av J. P. 
Womack, D. T. Jones och D. Roos (1990) som beskriver utvecklingen av ”Lean” eller ”TPS” är 
viktiga för att ge förståelse för produktionsfilosofin. 

Skapande av innovation 

Det finns dock flera sätt att se på innovation. Författarna av boken ”the art of innovation” menar 
att innovation egentligen handlar om att hitta kundens behov, att sätta kunden i fokus och 
försöka uppfylla behoven (smärtan) (Kelley & Littman, 2001, s.25). En slutsats om lätt kan 
kopplas ihop med lean tänkande. De påpekar även att innovation vara väl förankrad för att 
lyckas. För att se behov gäller det att betrakta människorna, att helt enkelt kunna observera för 
att se var de vardagliga problemen finns (Kelley & Littman, 2001 s.35) 

”Innovation is consistently found to be the most important characteristic associated with success” (Bessant & 
Tidd, 2008, s.5) 


