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Abstract 

i 

Abstract 

Purpose: The aim of this report is  to identify  why  consultants find  it  difficult  to 
work with lean based projects and to find out the consequences  of  not  following  
this philosophy. This report will discuss how it would be possible to more effectively 
involve consultants in their work with lean and maintain the effective flow that the 
lean philosophy strives for. 

Method: The methods used to achieve the results needed for this study are articles, 
books, scientific articles and semi-structured interviews with different consultants 
and taskmasters. 

Findings: The results of the study have shown that it is important to have a strong 
project management which really pushes for lean to be maintained and pursued. 
Visual steering is also something that should be pursued in order for consultants to 
more easily manage the lean idea. Some results have also shown that the personal 
connection between people working together in a project is of importance in order 
to maintain good communication. Finally, a good meeting structure, is maybe the most  
important  part to make a lean philosophy work. 

Implications: The fact that consultants do not follow the said lean processor  when 
ordering the contractor leads to the consultant working in their own way and can 
thus result in problems at a later stage between other consultants and / or the 
contractor. 

More organizations choose to work according to a lean and the implementation of 
this had both simplified and streamlined the design phase and the collaboration 
between contractors and consultants if there had been more basis for how the work 
could be improved. 

 

Limitations: The study is limited to AF Bygg Göteborg who  themselves  have  hired  
all the consultants that the interviews were conducted with. It is also limited to the 
relation between the taskmasters and the consultants but also the consultants among 
themselves.  The  study will not study the  effects  of lean for this specific company. 
It will also not touch on general regulations nor different forms of procurements. 

 

Keywords: Lean, consultant, lean construction, the Toyota Way, Jidoka, 
consultants and project managment. 
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Syfte: Syftet med denna rapport är att identifiera varför  det  är  problematiskt  för 
konsulter att arbeta med lean processer och ta reda på vad konsekvenserna  av 
detta kan bli. Slutligen  ska rapporten  knyta  ihop  säcken och behandla  frågan  om 
hur  det går  att gå tillväga för att effektivare involvera konsulter i  sitt  arbete  med  
lean  och  få  det effektiva flöde som lean i grunden strävar efter. 

Metod: Metoden som har använts för att få fram resultat i  denna  studie  är 
litteraturstudier samt semistrukturerade intervjuer  av  olika  konsulter  och  
uppdragsgivare. 

Resultat: Arbetets resultat har landat i att det är viktigt med en bra projektledning 
som trycker för att lean ska eftersträvas och följas, visuell styrning ska användas som 
hjälpmedel och för kortare avstämningar och den personliga kontakten mellan de 
involverade i projektet är avgörande. Allt detta ska varvas med en god 
mötesstruktur för att ständigt hålla alla uppdaterade. 

Konsekvenser: Att konsulter inte följer sagda lean processor vid beställning av 
entreprenör, leder till att konsulten arbetar på sitt eget sätt och kan således 
resultera i problem i senare skede mellan andra konsulter och/eller 
entreprenören. 

Fler organisationer väljer att arbeta efter ett lean-tänk och implementeringen av 
detta hade både förenklat och effektiviserat projekteringsskedet och samarbetet 
mellan entreprenörer och konsulter om det hade funnits mer underlag för hur 
arbetet  kan förbättras. 

Begränsningar: Studien är begränsad till AF Bygg Göteborg, som själva anställer 
sina konsulter. Den är avgränsad till relationen mellan uppdragsgivare och konsulter 
samt konsulter sinsemellan. Studien kommer inte att studera effekterna av lean för 
företaget. Studien kommer heller inte att gå in på allmänna bestämmelser eller olika 
upphandlingsformer. 

Nyckelord: Lean, konsult, lean construction, the Toyota Way, Jidoka, konsulter och 
projektledning.



Innehållsförteckning 

iii 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................... 6 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................................................. 6 

1.2 PROBLEMBESKRIVNING ............................................................................................................... 7 

1.3 MÅL OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................... 8 

1.4 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................... 8 

1.5 DISPOSITION ............................................................................................................................... 8 

2 Metod och genomförande ..................................................... 10 

2.1 UNDERSÖKNINGSSTRATEGI ....................................................................................................... 10 

2.2 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER FÖR DATAINSAMLING ........................ 10 

● Vilka faktorer upplever konsulter som ett problem vid lean-projektering? ............................. 10 

● Vilka konsekvenserleder det till när konsulter avviker från att arbeta efter sagda lean-

processer? ..................................................................................................................................... 10 

● Hur kan konsulter och entreprenörer tillsammans gå tillväga för att förbättra samarbetet inom 

en lean projektering? ...................................................................................................................... 11 

2.3 LITTERATURSTUDIE .................................................................................................................. 11 

2.4 VALDA METODER FÖR DATAINSAMLING ................................................................................... 11 

2.4.1  Litteraturstudier ............................................................................................................. 11 

2.4.2  Intervjuer ........................................................................................................................ 11 

2.5 ARBETSGÅNG ............................................................................................................................ 11 

2.6 TROVÄRDIGHET ........................................................................................................................ 12 

2.6.1 Validitet .......................................................................................................................... 12 

2.6.2 Reliabilitet ...................................................................................................................... 12 

3 Teoretiskt ramverk ............................................................... 13 

3.1 KOPPLING MELLAN FRÅGESTÄLLNINGAR OCH OMRÅDE/FÄLT/ARTIKEL .................................... 13 

3.2 BAKGRUND TILL LEAN CONSTRUCTION .................................................................................... 13 

3.2.1 Målet med Lean Construction ......................................................................................... 14 

3.3 KONSULTERS SVÅRIGHETER MED LEAN .................................................................................... 15 

3.3.1 Varför misslyckas Lean? ................................................................................................. 15 

3.4 KONSEKVENSER ........................................................................................................................ 17 



Innehållsförteckning 

iv 

3.5 SAMSPEL MELLAN KONSULTER INOM LEANPROJEKTERING ....................................................... 17 

3.5.1 Engagerade ledare.......................................................................................................... 17 

3.6 SAMMANFATTNING AV VALDA TEORIER.................................................................................... 18 

4 Empiri ..................................................................................... 20 

4.1 KONSULTERS SVÅRIGHETER MED ATT FÖLJA LEAN-PROCESSER .................................................. 20 

4.1.1 Projektledning ................................................................................................................ 20 

4.1.2 Kostnad ........................................................................................................................... 21 

4.1.3 Traditionell/konservativ .................................................................................................. 21 

4.1.4 Discipliners vikt av uppgifter ......................................................................................... 22 

4.2 KONSEKVENSER AV ATT INTE FÖLJA LEAN-PROCESSER .............................................................. 22 

4.2.1 Kommunikation ............................................................................................................... 22 

4.2.2 Krockar i handlingar ...................................................................................................... 22 

4.3 HUR KONSULTER KAN UNDVIKA PROBLEM I LEAN-PROCESSER ................................................... 23 

4.3.1 Projektledning ................................................................................................................ 23 

4.3.2 Visuell styrning ............................................................................................................... 23 

4.3.3 Mötet med människan ..................................................................................................... 24 

4.3.4 Mötesstruktur .................................................................................................................. 24 

4.4 SAMMANFATTNING AV INSAMLAD EMPIRI ................................................................................ 25 

5 Analys och resultat ................................................................ 26 

5.1 ANALYS .................................................................................................................................... 26 

5.2 VARFÖR ÄR DET PROBLEMATISKT FÖR KONSULTER ATT ARBETA EFTER ETT LEAN TÄNK SOM 

FÖLJER ENTREPRENÖRENS ARBETSVISION? ......................................................................................... 28 

5.3 VILKA PROBLEM LEDER DET TILL NÄR KONSULTER ARBETAR PÅ SITT EGET SÄTT, VID ARBETE 

MED LEAN INOM PROJEKTERING, SNARARE ÄN ATT FÖLJA ENTREPRENÖRENS ARBETSTÄNK? .............. 29 

5.4 HUR KAN DET GÅS TILLVÄGA FÖR ATT EFFEKTIVARE SAMMANVÄVA OLIKA INBLANDADE 

KONSULTER VID ARBETE MED LEAN OCH FÖRHINDRA ATT PROBLEM UPPSTÅR VID SAMARBETE MED 

LEAN- TÄNK? ..................................................................................................................................... 29 

5.5 KOPPLING TILL MÅLET .............................................................................................................. 30 

6 Diskussion och slutsatser ...................................................... 31 

6.1 RESULTATDISKUSSION .............................................................................................................. 31 

6.2 METODDISKUSSION ................................................................................................................... 32 

6.3 BEGRÄNSNINGAR ...................................................................................................................... 32 



Innehållsförteckning 

v 

6.4 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER .................................................................................. 32 

6.5 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ........................................................................................... 33 

Referenser ..................................................................................... 34 

Bilagor ........................................................................................... 36 

 

 



 

 

 

 Inledning 

 

 

 

6 

1 Inledning 
Detta examensarbete kommer att sätta de kunskaper som har förvärvats under tre år på 
byggingenjörsutbildningen  vid  Jönköpings  Universitet, på prov då författarna  ska 
forska i ett valfritt problem  inom  en eller  flera  specifika  genomförda  kurser.  
Examensarbetet är det sista moment som ingår i utbildningen och omfattas av 15 
högskolepoäng. 

 

Detta examensarbete kommer att definiera vad det innebär för en byggentreprenör att 
arbeta efter lean processer för att sedan undersöka hur konsulter ställer sig till att hantera 
uppdrag från uppdragsgivare som har krav på att arbeta med lean processer. Ett 
problem som finns idag är att konsulter tar sig an uppdrag där huvudentreprenören har 
ställt  krav på att arbeta efter lean men det leder ofta till att konsulten ändå arbetar på sitt 
eget  sätt vilket i sin tur leder till problem för projektet. 

 

Målet med denna studie är att undersöka vad det är som gör det problematiskt  för 
anställda konsulter att följa uppdragsgivarens arbetssätt  vid  lean  och  utifrån  det 
identifiera vilka problem som kan uppstå på grund av detta. Studien kommer avslutas 
med att, med hjälp av hela underlaget, diskutera hur det går att gå tillväga för att 
effektivisera konsulternas arbete med lean. 

1.1 Bakgrund 
Lean production härstammar från Toyotas tillverkningsindustri i Japan och  har  på 
senare år blivit ett nytt och populärt sätt att arbeta och tänka på. I grund och botten 
handlar det om att effektivisera och minska på slöseri  (Lean  manufacturingtools, 
2019). 

Lean Construction som begrepp har spridit sig och nya forum  och nätverk  har  bildats 
över hela världen. Målet är att effektivisera byggandet  med  utgångspunkt  från  det 
aktuella projektet och dess förutsättningar genom att optimera processen till en precis 
leverans samt öka kvaliteten (Lean Forum Bygg, 2019). 

 

Idag finns det företag som fortfarande inte vågar implementera lean i deras arbetssätt 
eftersom de är rädda att det ska kräva mer tid och pengar och dessutom tar det tid 
innan de ekonomiska fördelarna visar sig (Gunnarsson & Svensson, 2016). Enligt 
konsultföretaget Bjerking (2019) finns det problem när det kommer  till  att  arbeta med 
lean processer och samarbetet mellan entreprenören och konsulten. Det saknas ett 
arbetssätt inom projekteringen  som sammanväver  de olika  inblandade  konsulterna  och 
får dessa att arbeta inom samma modul. Problemet leder till  att konsulter  arbetar på sitt 
eget sätt trots uppmaning från entreprenören att följa deras arbetsvision och arbeta 
ihop. 
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Att studera detta problem är aktuellt  för branschen  eftersom  företag  har  ett stort behov 
av att minska på slöseri och effektivisera arbete. Om konsulter hade kunnat arbeta mer 
tillsammans och efter entreprenörens vision hade detta ytterligare effektiviserat lean 
processer i projektplaneringen (Bjerking, 2019). 

1.2 Problembeskrivning 
Byggproduktionen idag kan ofta bli väldigt kostsam och leda till stora  förluster. 
Entreprenörer får åtgärda kostsamma problem på grund av byggfel och  sämre  
produktivitet - det innebär väntan,  omarbete,  hantering  av  inventarier  etc. 
Byggbranschen är speciell på det sättet att många olika aktörer och inblandade  i 
projektet är beroende av varandra vilket gör att tre fjärdedelar  av  en  entreprenörs 
kostnad utgörs av utgifter till  andra  företag,  organisationer  eller  underentreprenörer. 
Detta visar på att en organisation som vill genomgå  en övergång  till  lean processer från 
det traditionella sättet att arbeta är i högsta grad beroende  av  att  deras 
underentreprenörer och konsulter som dom samarbetar med också går på med dessa 
förändringar (Gadde & Dubois, 2008). 

Bjerking (2019) argumenterar för problemet att konsulter som i dagsläget tar sig an 
uppdrag, där det står klart att det är lean processer som ska tillämpas  och följas,  inte  
alltid arbetar efter den linjen och arbetssättet. De menar att det är ett viktigt område att 
studera eftersom allt fler organisationer väljer att arbeta efter ett lean-tänk och 
implementeringen av detta, från det traditionella sättet att arbeta,  hade  både förenklat 
och effektiviserat projekteringsskedet  och  samarbetet  mellan  entreprenörer  och 
konsulter om det hade funnits mer underlag för hur arbetet kan förbättras. Bjerking 
menar att det idag inte finns ett  arbetssätt  inom  projekteringen  som sammanväver 
inblandade konsulter och får dessa att arbeta inom samma  modul.  Detta leder till att 
konsulten arbetar på sitt eget  sätt  och kan således  resultera  i problem  i  senare skede 
mellan andra konsulter och/eller entreprenören. 

Vid första etappen av ett bygge menar avdelningschef Sofie Arvidsgård (2019) att 
konsulter  inte  följde lean processerna tillräckligt väl för att det skulle hålla. 
Projekteringen var snabbt tillbaka till de mer traditionella metoderna eftersom  
samarbetet kring lean inte fungerade tillräckligt väl. 

Enligt en studie (Lönnelid & Rydén, 2018) är ett  återkommande  problem,  när  det 
kommer till samarbetet under projekteringen, kommunikationen  och att konsulter 
uppfattas ha svårt att hålla tidplaner  och möta de krav som entreprenören ställer. Detta 
är ett problem som inom lean processer behöver elimineras  för  att flödet  ska fungera  
som det ska. Ett annat problem som återfinns (Big Room som projekteringskoncept, 
2014) är att konsulten kan stå inför ett dilemma  att arbeta för egna  intressen  istället  för  
att uppfylla arbetstagarens intressen och behov, även kallat “the  Principal-A ge nt 
problem”. 

Lars Sörqvist (2013) menar på att långt ifrån alla Leansatsningar blir framgångsrika 
och nämner projektledarens roll som väldigt essentiell. Även andra faktorer nämns 



 

 

 

 Inledning 

 

 

 

8 

men det är främst projektledaren som han skriver om och detta stöds även upp av 
författarna till 50 nyanser av LEAN (2013) samt LEAN – gör avvikelser till framgång 
(2015). Att samtliga av dessa referenser nämner projektledaren som den största 
bidragande faktorn till om Lean upprätthålls eller inte kommer undersökas till 
rapportens frågeställningar. 

 

Att studera varför det är svårt för konsulter att upprätthålla en bra kommunikation  och 
följa ett lean-tänk är alltså viktigt att svara på för  att  sedan  kunna  identifiera  vilka 
problem det kan leda till och vad konsekvenserna egentligen kan bli. Slutligen ska det 
undersökas hur eller vad skall göras för att inte dessa problem ska uppstå och hur 
samarbetet mellan konsulter och entreprenörer som arbetar med lean kan förbättras. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med denna studie är att undersöka varför konsulter,  som har  accepterat uppdrag 
från byggentreprenörer som arbetar med lean processer, inte följer denna arbetslinje och 
varför det brister. Utifrån det ska det tas reda på om det finns möjligheter att förbättra 
samarbetet för att förhindra att problem uppstår. För att kunna studera detta på ett 
djupare plan har det tagits fram ett antal frågeställningar som ska besvaras. 

1. Vilka faktorer upplever konsulter som ett problem vid lean-projektering? 
 

2. Vilka konsekvenser leder det till när konsulter avviker från att arbeta efter 

nämnda lean-processer? 

3. Hur kan konsulter och entreprenörer tillsammans gå tillväga för att förbättra 

samarbetet inom en lean projektering.  

 

1.4 Avgränsningar 
Detta  arbete  avgränsas  till  relationen  mellan  uppdragsgivare  och  konsulter.  All 
insamlad empiri, i form av intervjuer,  avgränsas  till  samma  projekteringsgrupp  på 
uppdrag av AF Bygg Göteborg. Studien kommer inte att kolla på hur lean har påverkat 
företaget när det kommer till antal byggfel, slöseri, väntan, hantering av inventarier etc. 
Studien kommer heller inte att gå in på allmänna bestämmelser eller olika 
upphandlingsformer. 

1.5 Disposition 
Dispositionen nedan kommer kort presentera varje kapitel. 

Inledningen introducerar  författarna, samt kort rapportens  syfte  och mål. Sedan följer 
en bakgrund och en problembeskrivning där nämns hur lean inte alltid implementera s 
och varför. Därefter presenteras målet med denna studie samt frågeställ ningarna som 
kommer behandlas. Sist kommer även rapportens avgränsningar. 
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Det andra kapitlet presenteras metod och genomförande som beskriver de metoder som  
har valts för att behandla frågeställningarna och hur genomförandet kommer ske. Här 
presenteras även rapportens litteraturstudie samt  en  koppling  mellan  frågeställningar 
och metoder för datainsamlingen. Sedan presenteras arbetsgång och avslutnings vis 
rapportens trovärdighet. 

 

I det tredje kapitlet tas det teoretiska ramverket upp och kopplingar mella n 
frågeställningar och teori där rapporten ger en bakgrund  till  vad  lean  är för att sedan 
gå in på lean i byggbranschen. Här tas även konsulters svårigheter upp och  vilka 
konsekvenser det kan leda till samt  bakgrund  till  ett åtgärdsförslag. Avslutningsvis  ges  
en sammanfattning av all teori som är kopplad till frågeställningen. 

Kapitel fyra, empirin, kommer redovisa datainsamlingen från intervjuer och 
kommer avslutas med en sammanfattning av dessa. 

I kapitel fem kommer empirin från kapitel fyra att analyseras för att kunna redovisa ett 
resultat tillsammans med teorin från kapitel tre. 

Kapitel sex tar upp diskussioner om slutresultatet. Här diskuteras även metodval och 
begränsningar samt förslag till vidare forskning
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2 Metod och genomförande 
Detta kapitel kommer att behandla de metoder som har utnyttjats för 
datainsamlingen. Denna rapport är främst baserad på datainsamling från intervjuer 
av konsulter samt entreprenörer men även vetenskapliga artiklar används  för vissa 
delar för att ge  läsaren en bakgrund till nödvändig information. Entreprenören 
som varit till stöd för detta arbete är AF Bygg Göteborg, och som har erbjudit  
författarna att intervjua sina nuvarande konsulter i ett projekt i Göteborg. 

 

Projektet i fråga är en nybyggnation av ett äldreboende där AF Bygg har fått 
totalentreprenad från beställaren Stena Fastigheter. 

Fem konsulter, från fyra olika discipliner, har intervjuats samt avdelningschefen för 
AF Bygg och projektledaren för projektet. Alla intervjuade konsulter arbetar i 
samma projekteringsgrupp för detta projekt. Detta har gjorts för att identifiera 
varför det är problematiskt för konsulter att följa ett lean-arbetssätt och för att 
undersöka konsekvenserna av detta samt få förslag på åtgärder. 

Rapporten kommer med hjälp av dessa intervjuer, i kombination med teorier, 
att analysera resultaten för att besvara frågeställningarna. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Denna rapport kommer främst att använda sig av en kvalitativ insamlingsmetod till 
datainsamlingen genom intervjuer. Arbetet kommer även kräva användning av 
litteraturstudier för att ge en bakgrund till lean så att läsaren förstår grunden av lean 
och  kan följa arbetet. Fördelen med att använda en kvalitativ insamlingsmetod är 
att  datainsamlingen  fås direkt från arbetslivet från personer som är väl insatta i 
branschen  samt har  erfarenhet och kan ge kontrast till den vetenskapliga 
datainsamlingen. Som kvalitativ metod kommer rapporten använda sig av 
grounded theory (SBU, 2014). Här är det viktigt att minimera inflytandet från 
befintliga teorier och forskarens förutfattade meningar. Intervjuerna som kommer 
att utföras kommer utföras med en öppenhet för vad som finns att upptäcka. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

 
● Vilka faktorer upplever konsulter som ett problem vid lean-

projektering? 
 

För att ge svar på denna frågeställning kommer konsulter samt uppdragsgivare, som 
dagligen arbetar med lean, att intervjuas för att  få  en  inblick  i vilka faktorer som 
påverkar deras arbete och skapar problem. Här kommer även användning av 
litteraturstudier komma till nytta för att ge läsaren en bakgrund till lean. 

 

● Vilka konsekvenser leder det till när konsulter avviker från att 
arbeta efter sagda lean-processer? 
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Denna frågeställningen kommer också att besvaras med hjälp  av intervjuerna  
eftersom det är en följdfråga till den första frågeställningen. Även här kommer 
användning av litteraturstudier användas som bakgrund för att koppla teorier till 
frågeställningen. 

 

● Hur kan konsulter och entreprenörer tillsammans gå 
tillväga för att förbättra samarbetet inom en lean 
projektering? 

Den sista frågeställningen ska knyta ihop säcken och med hjälp av de tidigare 
frågeställningarna ge åtgärdsförslag på förbättring. Även här ska vetenskapliga 
artiklar användas för att hitta kopplingar mellan teori och intervjuer. 

2.3 Litteraturstudie 
Rapportens strategi för att kunna skriva teoretiskt ramverk är baserad på att 
läsaren behöver få en bakgrund till vad lean är och hur det uppstod för att sedan 
förstå hur och varför det har implementerats i byggbranschen. Därefter  har  
frågeställningarna analyserats och sedan har fakta tagits fram för att ge stöd i form 
av teorier till dessa frågeställningar. 

För att hitta dessa teorier har sökord som lean construction,  lean och  konsulter, 
konsulters svårigheter med lean, lean i projektering, hur konsulter arbetar med lean 
processer använts. 

Författarna har använt sig av Google Schoolar, Diva portal, samt  litteratur  i form  av 
böcker om lean. 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
Författarna har använt nedanstående metoder för datainsamling. 

2.4.1  Litteraturstudier 

Litteraturstudierna som använts bidrar till att ge läsaren en bakgrund  och förståelse  
om vad lean är och en grund innan intervjuerna. Denna insamlade data gav stöd och 
en bra bakgrund för att kunna utföra intervjuerna med full förståelse. 

 

 2.4.2  Intervjuer 

Fem olika konsulter från olika discipliner intervjuades för att få trovärdiga svar. Alla 
konsulter arbetar i dagsläget inom samma projekt tillsammans och det ger studien  
extra  bra stöd för just lean och resultatet. Intervjuerna utfördes som semistrukture 
rade intervjuer där respondenterna gavs utrymme för följdfrågor och diskussion 
kring  ämnet. 

 

2.5 Arbetsgång 
För att besvara frågeställningarna har författarna först läst sig in på ämnet genom 
litteraturstudier för att ge läsaren en tydlig grund och bild av just lean och vad  det  
innebär. De teorier som använts  har  kopplats  till  frågeställningarna  och målet.  
Utefter det har korrigeringar skett och sedan har intervjuer påbörjats med 
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respektive konsult där samtalen både spelades in och antecknades för att  sedan  
transkriberas  och sammanställas. De svar som inte ansågs beröra ämnet  har tagits  
bort. Även  följdfrå gor har ställts under intervjuerna för att få en bredare bild av 
ämnet samt givit möjlighet till konsulterna att ställa motfrågor och komma med egna 
tankar och idéer. Därefter har resultaten från intervjuerna bearbetats, analyserats 
och sammanställts för att få fram underrubriker till frågeställningarna. Alltså  kom 
underrubrikerna  naturligt  beroende  på vad respondenterna svarade. 

 

Vid intervjuerna fick dessutom samtliga tillgång till problembeskrivningen  samt 
bakgrunden och intervjuerna varade cirka 45 min vardera. 

2.6 Trovärdighet 
För att säkerställa att slutresultatet är trovärdigt ska intervjufrågorna vara så pass 
tydliga och utförliga så att det inte går att missuppfattas och så att slutresultatet 
hade blivit detsamma om någon annan hade utfört samma  uppdrag. Fem stycken 
konsulter  kommer att intervjuas för att öka reliabiliteten samt två uppdragsgivare 
från två olika entreprenadföretag. 

2.6.1 Validitet 
“Validitet avser ett mätinstruments förmåga att mäta det som ska mätas (att  rätt  
sak mäts)”, (Olsson & Sörensen, 2011). För att säkerställa att validiteten i detta 
arbete är trovärdig har mycket tid  lagts  på att formulera  intervjufrågorna  på ett 
sådant  sätt  som ger motiverande svar utifrån respondenternas  egna  erfarenheter.  
Målet  med  detta var att få relevanta svar från oberoende källor med ändå liknelser i 
svaren  som ger arbetet en grund för fortsatt forskning. Validiteten blir dock lägre, 
då endast en lean- projekteringsgrupp intervjuades. Validiteten hade varit högre  
om  fler projekteringsgrupper som arbetar med lean hade intervjuats. 

Validitet är det viktigaste kravet på olika metoder för datainsamling och 
databearbetning. Det definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som 
man avser att det ska mäta. Om t.ex. enkätformuläret inte mäter det som avses 
pga. att t.ex. frågorna i enkäten inte varit tillräckligt uttömmande så spelar det 
mindre roll om själva utförandet har varit bra.  

2.6.2 Reliabilitet 
“Reliabilitet är graden av överensstämmelse mellan mätningar  med  samma 
mätinstrument, dvs att det blir samma resultat vid varje mätning”, (Olsson & Sörensen, 
2011). Metodvalen för detta arbete har med noggrannhet utförts så att oberoende av  
vem som utför mätningen eller intervjuerna så blir svaren detsamma.  Det andra 
viktiga kravet på metodval är reliabilitet. Det innebär att ett mätinstrument 
(enkätformuläret i exemplet ovan) ska ge tillförlitliga och stabila utslag. Även 
andra undersökare ska komma till samma slutsats om de använder samma 
enkätformulär, dvs. metodvalen bör vara oberoende av undersökare men 
beroende av graden av generalisering (t ex undersökta enheter) för att ha hög 
reliabilitet.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Här presenteras teoretiska ramverket för problembeskrivningen. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och område/fält/artikel 
Frågeställning 1 besvaras av intervjuer och teorier från kapitel 3.3 

och 3.3.1.  

Frågeställning 2 besvaras av intervjuer och teorier från kapitel 3.4. 

 Frågeställning 3 besvaras av intervjuer och teori från kapitel 3.5 och 

3.5.1. 

 

3.2 Bakgrund till Lean Construction 
1937 uppkom affärsidén att producera bilar till den lokala befolkningen  i Japan  av 
Kiichiro Toyoda och då grundades Toyota Motor Corporation. Toyoda hade 
utvecklat idéer kring effektivisering av deras bilproduktion och under 1918 
utvecklades vävstolen som kom att revolutionera textilindustrin. Konceptet att 
underlätta  identifieringen om vart det uppstod fel i maskinen och  kunna  eliminera  
problemet  blev  känt  som Jidoka, som betyder automatisering med  mänsklig  
intelligens.  Jidoka  blev  en av dem två  fundament   hos Toyotas  tillverkningsmetod  
(se figur   1) (Modig  & Åhlström, 2011). Det var så tanken för flödeseffektiviseringen 
av produktion påbörjades. 

Hela organisationen hade ett ansvar för kvaliteten  av produkten  och 
implementeringe n av Jidoka i biltillverkningen underlättade så att det blev rätt från 
början. Jidoka, att hitta vart i produktionen  det uppstod  problem,  hjälpte  att 
identifiera,  åtgärda  och eliminera så att samma problem inte uppkom igen. Detta 
sätt att motarbeta problem och effektivt kunna massproducera väckte mångas 
intresse. Idag kan det vara svårt att skilja mellan vad Lean är och inte är. Men det går 
att definiera som en verksamhetsstrategi som strävar efter hög grad av  
flödeseffektivitet.  Detta genom att identifiera, eliminera  och förutse variation i 
strävan  efter  perfektion  (Modig & Åhlström, 2011). 

 

Frågeställning 1  

Frågeställning  2 

Frågeställning  3 

Samspel 

Konsekvenser 

Konsulters svårigheter 

 Lean Construction 

The Toyota Way 
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Figur 1: Lean fundament (Good solutions, 2019) 

 
Från Toyotas implementering av lean produktion har det hittats nya sätt för att 
implementera ett lean-tänkande även inom byggbranschen. 1997 grundades 
LCI (Lean Construction Institute) av Glenn Ballard  och  Greg  Howell då  deras 
undersökningar visade på att det finns brister i det  traditionella sättet  att  bygga  
och arbeta i byggbranschen. De kom bland annat fram till att endast 54% av 
uppdragen som arbetsgivaren fördelade under en vecka i snitt faktiskt blev  
avklarade  och att det fanns brist i attityd och inställning till principer och utförande  
av  arbetsuppgifter  på arbetsplatsen. Det blev uppenbart för dom att det 
traditionella sättet att arbeta, leda och styra ett projekt blev lidande. De menar också 
att i dagsläget är cirka 70% av alla byggprojekt antingen försenade eller  över budget  
och att det även förekommer  alldeles för många skadade samt dödsfall. Dom såg 
likheter mellan byggbranschen och tillverkningsbranschen (massproduktion) där 
lean-processer redan fanns introducerat och ville nu introducera ett lean-tänkande 
även inom byggbranschen (Leanconstruction,2019). 

 

3.2.1 Målet med Lean Construction 

Målen med ett lean-tänkande inom byggbranschen  ska  vara  tydliga  och  även  
definierade till perfektion så att de följer och ger resultat inom de tre 
huvudprinciperna 

(1) en unik produkt, (2) levererad direkt i rätt tid och (3) minska slöseri genom att 
inte ha material till övers (Howell & Ballard, 1998). Det direkta målet går egentligen 
samtidigt som slöseri minimeras (Kendall Jones, 2016). Konceptet är enkelt - 
kunden ska  få maximal utdelning, för att lean processer strävar efter att  utveckla  
och  förbättra  ett projekt genom relationer, delad  kunskap  och gemensamma  
mål.  Det traditionella sättet att arbeta inom byggbranschen när det kommer till 
kunskap,  arbete  och engagemang bryts ner och omorganiseras för att anpassas  
till lean processer för  att  gynna  hela projektet gemensamt med alla inblandade  
aktörer snarare  än att gynna  någon  enskild  part. Resultatet visar på drastiska 
förbättringar i tidsplanen och drastiskt mindre slöseri (Leanconstruction,  2019). 
Genom  att följa  lean  constructions principer  så dras det ner på kostnader, 
byggtiden, ökar produktiviteten och effektivt driva ett projekt framåt (Kendall 
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Jones, 2019). Sammanfattningsvis är det inom Lean construction viktigt att uppnå ett 

arbetsflöde som är effektivt och förutsägbart. Alla ska veta vad dom ska göra och när 

dom ska göra det. För att uppnå detta måste alla parter samarbeta och kommunicera 

för att få till ett bra arbetsflöde och undvika onödiga  stopp längs med vägen. Det vill 

undvikas att en grupp står och väntar på att nästa ska bli klar - istället  ska allt  ske JIT 

(just  in  time)  så att alla  ständigt  håller sig sysselsatta (Kendall Jones, 2019). 
 

 

3.3 Konsulters svårigheter med Lean 
Enligt Bjerking (2019) är det i dag problematiskt för konsulter att arbeta efter en lean 
filosofi som ett krav ställt från  byggentreprenören.  Detta  eftersom  det inte  finns  ett 
tydligt arbetssätt inom projekteringen som sammanväver inblandade konsulter  och 
får dessa att arbeta inom samma modul. Detta leder till att konsulten arbetar på sitt 
eget sätt och kan ofta i senare skeden inom byggprocessen leda till problem mellan 
antigen andra konsulter eller mellan  konsulten  och byggentreprenören.  De fortsätter  
att  argumentera för att en implementering av lean både hade effektiviserat samt 
förenklat samarbetet mellan olika inblandade aktörerna inom projekteringsskedet och 
att det därför är ytterst viktigt att studera detta för att få mer underlag  för  hur  arbetet 
med  lean  kan förbättras och få konsulter att följa arbetslinjen som entreprenör som 
valt att arbeta med  lean  har satt. (Gadde & Dubois, 2008) argumenterar för att det är 
ytterst  viktigt  att konsulter  är helt med på villkoren  och vad  det i praktiken  innebär  
att arbeta med  lean  innan de tar sig an ett uppdrag. Detta eftersom 
byggentreprenören i högsta  grad  är beroende av att  alla inblandade är med på dessa 
förändringar och samarbetar. Ett annat problem som återfinns är att konsulten kan stå  
inför ett dilemma  att arbeta för  egna  intressen  istället för att uppfylla arbetsgivarens 
intressen och behov, även kallat “the Principal-Age nt problem” (Big Room som 
projekteringskoncept, 2014). Ett annat problem som tas upp av författarna Per 
Peterson, Björn Olsson, Thomas Lundström, Ola Johansson, Martin Broman, Dan 
Blucher och Henric Alsterman till ”LEAN – Gör avvikelser till framgång” (2015) är 
att en verksamhet inte blir framgångsrik bara för att den arbetar efter något som 
kallas för Lean. Det gäller att konsulter förstår vad det innebär i praktiken och 
följer delmål för att lyckas. Författarna menar också på att en fallgrop är att 
uppnådda vinster med effektivare arbetssätt kan hämtas från till exempel 
personalneddragningar. Detta menar de leder till att Lean inte vill eftersträvas av 
till exempel konsulter, och därmed inte ges något engagemang till, eftersom 
konsekvensen kan bli att någon i personalen drabbas. 

 

3.3.1 Varför misslyckas Lean? 
Enligt Lars Sörqvist (2013) blir långt ifrån alla Leansatsningar framgångsrika. Han 
menar på att kritiken mot Lean har ökat eftersom många verksamheter som 
försöker sträva efter Leanfilosofin i sitt arbetssätt inte når upp till de mål och 
förväntningar som man har satt upp. Sörqvist redogör för de vanligaste orsakerna 
till att Lean inte utvecklas så som det är förväntat: 

Ledningens engagemang och övertygelse är otillräcklig: Den vanligaste orsaken till 
att Lean misslyckas är att ledningen inte är tillräckligt pådrivande och/eller 
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engagerade i att filosofin ska följas. Företag som nått betydande framgång med 
Lean kännetecknas av ledare som utgör tydliga förebilder och går i bräschen för 
satsningen. Sammanfattningsvis förklarar Sörqvist att den huvudsakliga orsaken 
till att Leansatsningar inte går vägen alltså ofta beror på att det i verksamheten 
saknas en total övertygelse gällande förbättringsarbetets betydelse. 

Resursbrist och dålig planering: Sörqvist argumenterar också för att företag ofta 
sätter ribban för högt från början när det kommer till resursplanering kontra tid 
som som krävs för att genomföra planlagda aktiviteter. Resursen finns inte att 
tillgå eftersom resursbehovet underskattas. 

Ensidig kostnadsfokus och bristande kundorientering: Han fortsätter att 
argumentera för att organisationer huvudsakligen har valt att identifiera och 
reducera i processerna och därmed främst fokuserar på kostnaden. Detta leder till 
att arbetet blir introvert och möjligheter missas att fokusera arbetet mot 
verksamhetens kunder och att skapa ett ökat kundvärde. 

Fokus på metoder och verktyg: Organisationer fokuserar ofta på moderna metoder 
och verktyg inom Lean till följd av att människan blir lidande. Enligt Sörqvist 
(2013) har Lean blivit synonymt med införandet av diverse olika arbetssätt men 
han menar på att Lean är mycket mer än så och att det handlar mycket om hur 
medarbetare och ledare utvecklas. Här menar han även att för stor del av fokus 
läggs på att införa själva metoden, verktyget eller arbetssättet och att det 
någonstans på vägen tappas bort vad det är som egentligen vill uppnås. En sådan 
fundamentalistisk inställning bygger på okunskap och kan på många sätt påverka 
arbetet negativt. 

Kortsiktighet: Slutligen menar Sörqvist på att Lean är en process som tar många år 
att åstadkomma och därefter tar resan med arbetet aldrig slut. Därför bör arbetet 
brytas ner i mindre etapper där man kan se resultatet snabbare på en mer mätbar 
nivå. Dock försöker många ledningar att forcera Leansatsningar på några få år när 
det egentligen är orealistiskt och ofta misslyckas. 

Även författarna, Håkan Ivarsson, Claes Molin, Igor Lishajko, Jan Wiestål och Frank 
Bertil Johnsson (50 nyanser av LEAN, 2013), håller med Lars Sörqvist (2013) om 
att stor del av en Leansatsning inom en projekteringsgrupp handlar om 
projekledarens engagemang. De menar på att om ledningen missar att 
regelbundet följa upp vilka resultat Leansatsningen genererar i verksamheten och 
hur effektiviteten utvecklas så kommer luften till slut gå ur Leansatsningen. De 
menar att detta kan bero på att företag missar att anpassa målstyrningen i hela 
verksamheten på alla ledningsplan i samband med en satsning på Lean. Alla delar 
måste ha tydliga mål och samverka för att nå helhetens resultat. Det beror också 
på att ledningen ofta har många fokusområden, mål och förväntningar att åtgärda 
och besluta om vilket gör att de ofta skiftar fokus från Lean till nya och andra 
viktiga områden och satsningar som istället prioriteras.  

 

 



Teoretiskt ramverk 

 

 

17 

3.4 Konsekvenser 
Samarbete under projekteringen, kommunikation, möta de kraven som 
entreprenören ställer samt att konsulter kan uppfattas ha svårt att hålla tidplaner är 
ett återkommande problem. Dessa problem leder till att principerna för lean-
tänkandet inte följs och då uppnås inte en flödeseffektivitet i projekteringsfasen. 
Det leder till att  arbete förhastas samt att hamna utanför ett lean-tänk (Axel Lönnelid 
& Lisa Rydén, 2018). 

 

3.5 Samspel mellan konsulter inom Leanprojektering 
Jidoka som tidigare nämnts är till  för  att  eliminera  att  problem  återkommer och 
ser till att det blir rätt från början och det ledder till ökat kvalitet i produkten. Jidoka, 
som betyder automatisering med mänsklig intelligens, innebär alltså att snabbt 
kunna stoppa skeendet just där det blivit fel. Vid projektering med lean-tänk  finns  
det då en metod som kallas visuell styrning. Denna typ av struktur underlättar för 
konsulter, entreprenörer och andra aktörer att följa upp handlingar och eliminera 
rutiner och kultur som inte följer projektets grundtanke, kan komma att kallas för 
puls/scrum och visue ll planering. Användning av Jidoka och visuell planering skall  
ge  verksamheten  förmågan att lösa oväntade problem och händelser och inte 
försvåra att fullfölja arbetsuppgifter na. Vid följande av visuell styrning  och  visuell  
beslutsstruktur  i projektering  i samarbete med konsulter minskar det slöseri av tid 
och andra väntan som sker vid oförutsägbara händelser. Att projektledning styr 
vilka/vilken rutin som gäller under projekteringsfase n underlättar för deltagarna i 
samarbetet att inte hamna i dilemma med varandra (Paramtur, 2019). 

 
 

Figur 2: Pulstavla (Paramtur, 2019). 

3.5.1 Engagerade ledare 
Den allra viktigaste framgångsfaktorn för att en Leansatsning ska nå fina resultat 
är ledningsengagemanget (Sörqvist 2013). När det kommer till att satsa på Lean 
inom en projekteringsgrupp menar Sörqvist att det finns tre olika scenarion som 
var och ett kan ligga bakom ett starkt engagemang för Lean. Det första och 
vanligaste kallar han för ”den totala krisen”. Med detta menar han att 
verksamheten måste förändras och förbättras för att undvika totalt kollaps – det 
finns alltså ingen annan utväg. Många företags framgång (inklusive Toyota på 
40talet) har börjat på detta vis. Det andra scenariot är att organisationen 
rekryterar en ny ledare externt som kommer in med erfarenhet från tidigare 
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Leanprojekt och vet vad som förväntas och hur resultaten ska levereras. Sörqvist 
menar att det finns gott om exempel på när organisationer har rekryterat nya 
ledare som inlett en ambitiös och framgångsrik satsning inom Lean utifrån sin 
personliga övertygelse och insikt. Det tredje och sista scenariot är att fokus ligger 
på att snabbt uppnå mätbara effekter och resultat som skapar övertygelse och 
intresse att utöka förbättringsarbetet. Det handlar om att succesivt öka 
engagemanget och övertygelsen från de resultat och framgångar som sker 
löpande. Slutligen menar Sörqvist även att det är viktigt att ledarna ges fullständig 
makt och auktoritet så att dessa kan leda på rätt sätt och ställa krav på sina 
konsulter. Författarna till 50 nyanser av LEAN (2013) menar också på att 
engagerade ledare är nyckeln till framgång för en Leansatsning. De argumenterar 
för att den överordnade ledningen aldrig kan överge det yttersta ansvaret för en 
Leansatsning. För att lyckas behöver en projektledare vara tydlig med 
prioriteringar som kopplar ändamålet till värdeprinciperna. De behöver också 
följa upp resultat och insatser (precis som Sörqvist, 2013 skriver om) då Lean är 
ett långsiktigt åtagande. Slutligen menar de på att ledarna behöver delegera ett 
totalt resultatansvar kopplat till framdriften i Leanarbetet och 
förändringsbehovet totalt i verksamheten. Även författarna till ”LEAN – Gör 
avvikelser till framgång” (2015) argumenterar för att mycket kretsar kring 
ledningen och att det handlar om att sätta delmål längs med vägen som man sedan 
följer upp. Det handlar om att ledningen ska sätta ”rätt mål på rätt nivå” och få 
konsulterna att förstå hur dessa mål ska nås genom att (1) definiera 
målparametrar, (2) formulera mål, (3) sätta målnivåer och (4) förankra valda mål.  

 

 

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Avsnitt 3.2 och 3.2.1 – Bakgrund till Lean Construction 

Detta avsnitt behandlar uppkomsten av lean  för  att ge en bakgrund  till  läsaren  om 
vad  det är och varför det från början uppstod. Avsnittet förklarar djupgående hur  
lean  med hjälp av två huvudprinciper hjälper till  att  identifiera  och  åtgärda  eller  
eliminera problem. Här tas även kärnan till lean upp vilket är samarbete, 
kommunikation, effektivt utnyttjande av resurser samt ständig förbättring. Detta 
avsnitt är relevant eftersom läsaren behöver få en överblick av vad Lean innebär 
för att följa resterande kapitel i arbetet. 

 

Avsnitt 3.3 – Konsulters svårigheter med Lean 

Här redovisas återigen rapportens  problembeskrivning och visar konsekvenser 
om konsulter inte följer ett lean-tänk där det är sagt att det ska följas. Kapitlet ger 
exempel från olika referenser på orsaker som kan vara bidragande till att Lean inte 
alltid efterföljs i en projekteringsgrupp och kan således användas för att besvara 
frågeställning 1 i problembeskrivningen tillsammans med intervjuer. Avsnittet 
behandlar frågor så som varför Lean misslyckas med en mängd olika faktorer som 
kan spela stor roll i analysen i kap 5. Framförallt tas ledarrollen inom en 
Leanprojekteringsgrupp upp som extra viktig för framgångar inom Leanfilosofin. 
Även andra faktorer så som ensidigt kostnadsfokus, resursbrist, kortsiktigt 
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tänkande och fokus på verktyg och metoder tas upp som exempel på varför Lean 
kan misslyckas. 

 

 

Avsnitt 3.4 – Konsekvenser  

Här tar rapporten upp konsekvenserna av att konsulterna inte följer ett lean-tänk så 
som  det tidigare har angetts i avsnitt 3.4. Detta kan kopplas till  frågeställning  2 som 
handlar om konsekvenserna av att inte följea sagda lean processer. 

Avsnitt 3.5 – Samspel mellan konsulter inom Leanprojektering 

Här tar rapporten upp olika exempel från diverse referenser för att ge förslag på hur 
och/eller vad som behövs av vem för att ett Leansamarbete ska fungera. Detta avsnitt 
kopplas till frågeställning 3. Främst fokuserar kapitlet på att understryka hur viktigt 
det är med ett engagerad ledarskap som ska sammanväva konsulterna och få dessa 
att gemensamt arbeta mot samma mål. Kapitlet tar även upp visuell styrning och 
Jidoka.  

 

Sammanfattningsvis ger dessa avsnitt en bra grund till vad lean är och vilka problem 
som återfinns vilket gör det lättare att strukturera upp frågor till intervjuerna  samt 
få en bakgrund till arbetet. Målet är sedan att slutligen komma fram till vad man kan 
göra för att stärka Leansamarbetet inom projekteringsgrupper. Samtliga avsnitt i 
detta kapitel kommer  senare  att  studeras  för  att jämföras med svaren från 
intervjuer. 
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4 Empiri 
Detta kapitel kommer att behandla datainsamlingen från intervjuer. De intervjuade är 
konsulter från olika företag och discipliner. Underkapitlen representerar de orsaker och 
konsekvenser som datainsamlingen har resulterat i. Tabell 1 nedan visar de intervjuade 
respondenterna. De intervjuade respondenterna nedan har valts ur en och samma 
projekteringsgrupp som i dagsläget arbetar tillsammans. De arbetar i dagsläget med Lean 
vilket gör de till trovärdiga kandidater som kan bidra med data till rapportens empiri och 
studie för att svara på frågeställningarna tillsamammans med det teoretiska ramverket. 
Vid ”antal år av lean-erfarenhet” så står Erfarenhet för fem år eller längre och Lite 
erfarenhet står för mindre. 

Tabell 1 

 

Roll Antal år av 

erfarenhet i 

branschen 

Antal år av lean 

erfarenhet 

Arkitekt 10 Lite erfarenhet 

Arkitekt 25 Erfarenhet 

Akustik 7 Lite erfarenhet 

Konstruktör 30 Erfarenhet 

VVS 11 Erfarenhet 

Avdelningschef 19 Erfarenhet 

Biträdande 

Projektledare 

1 Lite erfarenhet 

 

4.1 Konsulters svårigheter med att följa lean-processer 

4.1.1 Projektledning 

Som svar på varför konsulter inte alltid följer de nämnda lean processerna i ett projekt 
argumenterade en av konsulterna starkt för att det blir svårt att anpassa sig till projektets 
upplägg om det inte finns en projektledare som är driven och styr i  rätt  riktning. 
Konsulten menar att, speciellt små discipliner inom projektering, ofta har väldigt många 
mindre parallella uppdrag och att konsulten behöver lägga ner timmar  på alla dessa 
fördelat utmed en tidsaxel och att det ofta kan leda till krockar projekten emellan. 
Konsulten argumenterar vidare för att det inte är hållbart att ringa  och be om handlingar 
för samma vecka utan menar att dessa ska begäras god tid i förväg så att konsulten inte 
tvingas göra en generell lösning som “funkar” men som kanske inte är den bästa eller 
den billigaste för just det unika projektet. 
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Entreprenören är inne på samma spår och håller också med om att projektledarens 
egenskaper och vad denne lägger vikt vid är bidragande faktorer som leder till  att 
konsulter får  svårt  att hänga  med i ett lean-samarbete.  Enligt  entreprenören  behövs  
det en projektledare som brinner för lean och genuint vill att det ska fungera - annars 
kommer det aldrig att fungera. 

4.1.2 Kostnad 

Två av de tillfrågade konsulterna är överens om att konsulter, självklart, behöver dra in 
pengar och att deras arbetsgivare har krav och förväntningar på dom att drar in 
fakturerbara timmar och bibehåller  en viss  debiteringsgrad.  En av konsulterna  förklarar 
att det kan vara så att, vissa projekt kräver mer tid av konsulterna än om denne hade 
arbetat mer på det traditionella sättet. Då måste också denne kompenseras  efter  detta. 
Lean kan till exempel innebära att hela projekteringsgruppen  behöver tillgång  till 
konsulten varje torsdag i åtta timmar på ett möte trots att just den specifika konsulten 
kanske bara har en liten del i projektet och kanske  totalt  får  två  eller  tre frågor  under 
hela denna period. En annan konsult förklarar vidare att en mindre disciplin som  till 
exempel i snitt har femton olika projekt på gång samtidigt drar in en viss  summa  pengar 
och denna summa måste matchas mot om samma konsult hade haft hälften av projekten 
igång samtidigt men att lean har applicerats på samtliga. 

 

En tredje konsult argumenterar för att det beror lite  på själva  disciplinen  om kostnaden 
för lean går upp eller inte. Denne menar att arbeta med  lean  innebär  mycket  mer att vara 
på plats. Eftersom just denna konsulten har flera  personer  involverade  i detta projekt så  
blir det ju en extra kostnad. 

En av de tillfrågade entreprenörerna argumenterar för att kostnaden för lean i princip  
är non- existentiell. Denne  beskriver  att  många  projekterare  ser 
förfrågningsunderlaget och ser ordet “lean” och automatiskt tänker att det här är något 
nytt eller att det här kommer kräva mer tid eller pengar - men tanken med just  lean  är att  
det  ska  vara tvärtom. Lean ska göra att det blir effektivare och smidigare. Att arbeta med 
lean ska innebära att det blir rätt från början så att det i senare skeden flyter på bättre 
och problem undviks. 

4.1.3 Traditionell/konservativ 

Två av konsulterna förklarar att ett vanligt  tankesätt  inom  projekteringsgrupper  ofta  
är att “så här har vi  alltid  gjort,  så vi  fortsätter  på det här  sättet”  eller  bara arbetar 
vidare på samma sätt som de alltid har gjort på grund av  vana.  De  menar  att  det är svårt  
att byta riktning från någonting som har gjorts  på ett specifikt  sätt i över  tio  år och att 
det  blir ännu svårare om kunden dessutom  inte  har med  just  lean  som krav.  Då tas det 
inte på lika allvarligt om det mer ses som ett önskemål från  entreprenörens  sida.  Dock, 
om det skulle vara så att lean är ett krav,  så menar  ett  par av konsulterna att det måste 
följas och konsulterna behöver komma ur sin bekvämsa zon samt förhålla sig till lean. 
Om diverse konsulter dock, trots krav från beställaren (eller entreprenören), inte 
förhåller sig till lean så ska denne direkt tas bort som konsult menar samtliga 
respondenter. En konsult  fortsätter  dock argumentera  för  att  så inte  alltid  är fallet. Ofta 
har konsulter arbetat i projekt tidigare tillsammans  med  varandra  och de känner 
varandra  lite  som kompisar  nästan  - vilket  leder  till  att  dessa inte tas bort trots att de 
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kanske inte följer de exakta linjer och de skallkrav som är sagda med lean. En tredje 
konsult är inne på samma spår och förklarar att det är mycket gubbvälde och inställning 
som styr riktningen för projektet. 

4.1.4 Discipliners vikt av uppgifter 

Två  konsulter  förklarar  att det inte alltid  är värt  för  dessa att  befinna  sig  på plats och 
sitta i möten med hela projekteringsgruppen eftersom dessa inte har lika stor del i 
projektet som till exempel arkitekten eller konstruktören.  Vidare  menar  konsulterna  att 
det alltså kanske inte är nödvändigt att dessa ska sitta med på möte varje torsdag till 
exempel när dessa egentligen bara har ett fåtal frågor att svara på - vilket gör att lean 

inte behöver följas till fullo i detta fall. Respondenterna fortsätter och förklarar att lean 
absolut gynnar de större disciplinerna  (arkitekt, konstruktör) men att det kan ha lite av 
en motsatt effekt för de mindre eftersom det kan bli mycket dötid på möten som ligger så 
tätt inpå varandra där enskilda individer egentligen bara behöver  ett par minuter  för att 
redovisa  sitt  och svara på frågor. 

Entreprenören håller inte med om att storleken på disciplinen spelar lika stor roll utan 
menar mer att det handlar om inställning. Denne menar på att det handlar  om flexibilitet 
till olika sätt att lägga upp ett projekt på och arbeta efter detta. Vidare förklarar 
entreprenören att denne, från egen erfarenhet, har hört från konsulter att arbete med 
lean processer fungerar bra så länge det är tydligt vad som gäller. 

 

4.2 Konsekvenser av att inte följa lean-processer 

4.2.1 Kommunikation 

Att inte följa ett lean-tänk som ensam konsult i en stor projekteringsgrupp där 
resterande arbetar efter det kan få väldigt stora effekter enligt entreprenör-  
respondenten.  Denne menar att det påverkar väldigt mycket och kan få stora effekter på 
projektet i senare skeden utifrån tidigare erfarenheter. Dock understryker 
entreprenören att det även kan bero på vad det är för disciplin som avviker från lean. 
Det är extra viktigt att arkitekten, konstruktören och installatörerna följer varandra och 
arbetar tätt inpå med lean och kommunicerar eftersom  det är dom som verkligen  har  
de direkta  potentiella krockarna i projekteringsmiljön. Respondenten förklarar dock 
vidare att det även gäller att övriga också är insatta och bibehåller  god  kommunikation  
med  dessa större  discipliner  så att de också får svar på sina frågor och även kan 
konsultera de större. 

4.2.2 Krockar i handlingar 
En mindre konsult argumenterar starkt för att lean måste behandla tidplaner och 
schemaläggning på ett striktare sätt. När en tidplan läggs och det bestäms när respektive 
konsulter ska tas in så behöver projektledaren  ha insyn och koll på den tilltänkta 
disciplinens roll och hur denne arbetar. Det spelar alltså ingen roll om resten av 
projektörerna och hela gruppen använder sig av lean  om inte  även  de små  konsulterna 
får vara med från tidigt skede och bidra. Konsulten förklarar vidare att till exempel 
arkitekten tas ju in i ett väldigt tidigt skede och får vara med från början och arbeta med 
lean - men om akustikkonsulten tas in mycket senare så kan det ofta, trots att lean har 
applicerats tidigt mellan entreprenör, arkitekt och konstruktör, leda till krockar och om- 
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arbete när denne introduceras till projektet och upptäcker brister. Ett annat exempel 
som tas upp är att små  discipliner  inte  ens  alltid  tas med  i granskningsprocessen   vilket  
kan få konsekvenser eftersom även de minsta disciplinerna kan sätta spelregler för hela 
projektet. En anan konsult argumenterar för att tidsplanen spelar den största  rollen  
inom  arbetet med lean och att det måste följas till fullo. Det handlar om att veta exakt 
vilken handling som ska in exakt när så att resterande projekterare får ta del av det 
material som dom behöver för sin del. Den lilla konsulten kanske behöver lämna in sin 
handling mycket  tidigare så att de större vet tidigt vad dom behöver arbeta in i sina 
handlingar.  Om detta inte följs så leder det till krockar i senare skeden, vilket leder till 
ödslad tid  vilket  i slutändan leder till kostnader  och förseningar. Stor tyngd  vilar  även  
här  hos projektledaren att involvera alla i ett lean-samarbete  och  vara  tydlig  med  vilka 
handlingar som ska in när  för  att respektive  projekterare  ska kunna  slutföra  sitt  arbete 
på ett korrekt sätt och i tid. 

 

4.3 Hur konsulter kan undvika problem i lean-processer 

4.3.1 Projektledning 

Tre konsulter och entreprenörerna instämde på att stor vikt  ligger  på projektledningen. 
Om projektledaren sätter kulturen och de rutiner som teamet skall utgå  ifrån  så kommer 
allt annat att flyta på. Det är viktigt  att  projektledningen  pushar  på  och säger  till  när 
varje handling ska in och när  det skall  användas.  Först då visas  det hur  viktigt  det är 
med lean-tänk för att få ihop projektet på bästa sätt. 

Enligt entreprenören är det bra att i uppstarten av nya projekt med nya 
projekteringsgrupper inte nämna att det är lean processer som ska följas  eftersom  detta 
får konsulterna att tro att detta innebär nya  arbetsmetoder  och  mer  tidskrävande 
uppgifter. Istället ska det tilltänkta arbetssättet  och tillvägagångssättet för projektet 
förklaras i detalj med information om hur olika saker ska hanteras, som tex fråga/svar, 
bygga tidplan och hur det är tänkt att lägga upp kommunikation samt möten. 

 

4.3.2 Visuell styrning 

Visuell  styrning  är ett sätt att kommunicera och hitta  fråga  svar  utan  att behöva  vänta  
till nästa möte. Det är ett sätt att uppmuntra alla konsulter att svara på frågorna snabbare 
genom Toyota modellen och visuell planering och en analog  med  post it  lappar  som  
sätts upp på tavlan  eller  sköts digitalt.  Detta  ökar aktiviteten  i projekteringsprocessen 
då tillgängligheten underlättas med möjlighet att använda datorn och telefonen  för  att 
svara på frågor mellan de olika discipliner. 

• Alla konsulter tror på iden med digitaliserat post it tavla,  där alla  har tillgång  till  de 
olika disciplinerna och kan se vilka frågor som behöver besvaras. 

 

• För att åstadkomma en visuell styrning finns det olika verktyg att nyttja. Enligt 

entreprenören skall det vara lätt att kunna gå in och se att det händer saker där. “Det 

skall vara så enkelt att det inte behövs nedladdning av ny programvara “. 
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• Konsulterna har av erfarenhet sett hur arbetssättet med visuell  styrning  och lean gett 
goda resultat vid produktionens avslut. 

 

• Det är viktigt för konsulter att komma överens med  uppdragsgivaren  om vad det är 
som förväntas av dem. 

 

En mötesstruktur med visuell planering  som arbetsmetod  syftar  på att lyfta  fram  
frågor  och få snurr på dom i mötet. 

 

4.3.3 Mötet med människan 

Under projekteringsprocessen anger en konsult  vikten  av den personliga  kontakten. 
“Lyft på luren, prata med folk för det snabbare och tydligare svar”. Att ha ett ansikte och 
en personkontakt ger en större förståelse på hur varandras arbeten påverkar 
varandra. Det är alldeles för mycket kontakt via mejl  och inte i person. Det gäller att ha 
haft ögonkontakt för att det sedan skall bli enklare att lyfta telefonen  och ställa  en fråga 
och få svar. 

Respondenten fortsätter att argumentera för att  vara  bakom en skärm eller  telefon  inte 
ger känslan att personerna känner  varandra.  ”När  du har  ett ansikte  och får känslan 
att ni känner varandra även om det bara var en halvtimme underlättar  
kommunikationen som i led kan minska på missförstånd.” 

Konsulten menar efter att ha haft ett formellt möte så borde det arrangeras en kickoff. I 
kickoffen skall alla deltagare i projektet delta för att senare under projekteringen få det 
naturliga flytet mellan konsulter och entreprenör. 

 

Entreprenören anser också att det är bra att vara med tidigt så att alla får bekanta sig 
med sina andra  konsult-kollegor  i projektet  för  det är “alltid  mycket  lättare  att  skicka 
en fråga” till någon som man känner”. 

 

4.3.4 Mötesstruktur 

Entreprenören anser att det krävs mer än att bara kalla till  möten,  även  avstämninga r  
ska äga rum. Det är inte bara projekteringsledaren som ska hitta vilka frågor som ska 
lyftas utan det ska ske mer dynamiskt mellan disciplinerna. 

I entreprenörens nuvarande projekt med lean kommer det finnas arbetsmöten en gång i 
veckan, där entreprenören förväntar sig att prata tid och ekonomi och ändrade 
förutsättningar eller mer övergripande frågor. 

 

“Rätt person på rätt möte! Rätt personer i rätt forum. “ 
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Konsulterna som intervjuats menar att lean i projekteringsdelen främst har handlat 
om upplägg av möten och det är främst genom dessa frekventa möten som 
konsulterna har märkt av arbetet med lean. 

Konsulter som har en mindre omfattning i projekteringen anser att det inte alltid är 
effektivt att ha ett heldagsmöte en gång i veckan för just dessa konsulter  eftersom  de  
inte alltid får så mycket att bidra med när det kommer till fråga/svar (det  blir  främst  
arkitekt, konstruktör och installatörer som bollar här). Istället  menar  dessa konsulter  att 
det hade varit bättre att ha mindre avstämningar digitalt och få  svar  snabbare  utan  att 
lägga ner alla timmar som krävs för möte samt resa. 

 

Två konsulter anser att storleken  inte  påverkar  de då  de är flera  från  samma  område 
som jobbar i ett projekt, där alla har olika roller som exempelvis  en som ritar  och en 
som räknar. Båda har gett förslaget att om det är flera från samma  konsultföretag  men 
som har olika roller i projektet - så går det att göra så att bara en representant går på 
alla möten för att hålla alla uppdaterade så att lean ändå följs men alla enskilda konsulter  
behöver kanske inte närvara. 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Den insamlade empirin har tagit hjälp  av AF Bygg som entreprenör och deras anställda  
konsulter för att besvara frågeställningarna. Totalt har femkonsulter (varav fyra olika 
discipliner) intervjuats samt två uppdragsgivare. De fyra disciplinerna är arkitekt, 
konstruktör, VVS och akustik. Under intervjuerna diskuterades i stort frågeställningarna; där 
förklarades i djupet problem och orsaker kring att konsulter  inte  alltid  följer  ett lean-tänk. 
Sedan vidare  till  vilka  konsekvenser  detta leder till för att slutligen få förslag från 
respondenterna på hur det går att gå tillväga för att problematik inom lean inte ska uppstå 
mellan konsulter sinsemellan eller mellan konsult/entreprenör. 

Sammanfattningsvis, om lean inte följs så brister  kommunikationen  och  om 
kommunikationen brister så leder det till problem i form av tex krockar  i senare skeden. En 
projektledare  måste tro på lean och genuint vilja driva skeppet i den riktningen, först då kan 
alla andra projekterare  också följa det arbetssättet. Sedan menar en del konsulter att lean kan 
kräva mer tid vilket i sin tur kräver mer pengar. Om det är fler möten och/eller möten tätare 
inpå så ska konsulten också kompenseras för det. Ofta fortsätter konsulter att arbeta som de 
alltid har gjort på  grund  av vana. De håller  sig till det de kan och det är inte alltid  viktigt  att 
följa  alla  riktlinjer  eftersom de  ofta  är vänner med folk som de arbetar med sedan långt 
tillbaka. Om en konsult avviker och inte följer lean men alla andra gör det så kan det leda till  
om-arbete för andra. Projektledaren  måste  leda  tydligt  och visa på hur lean ska användas 
inom projekteringsgruppen och sätta upp en tydlig struktur  med  tydliga mål. Fråga/svar ska 
kunna hittas utan väntan och det ska arbetas efter Toyota-modellen.  Det ska  gå att få snurr 
på frågor snabbt så att de inte blir vilande och stämma av med mer  övergripande frågor 
såsom ekonomi och tidplan för att effektivt flöde i projekteringsfas
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys 
Resultaten från  intervjuerna på den första frågeställningen visar  på att det är väldigt  
viktigt  att projektledaren  har  en bra framförhållning om Lean ska upprätthållas  
eftersom det kräver mycket planering och framförhållning för att bibehålla en lean-
filosofi och ett lean-tänk inom ett projekt.  Därför  är det också viktigt att 
projektledaren är insatt i varje enskild disciplin och hur denne arbetar för att tydligt 
kunna fördela rätt arbete i rätt tid. Här argumenterar även Paramtur (2019) för  att 
det är upp till projektledaren  att styra projektet på ett sådant sätt så att det 
underlättar för konsulterna vid samarbetet så att dessa  inte hamnar i dilemman  
eller  dylikt  med varandra. Även Sörqvist (2013) argumenterade här för att ledningen 
är den allra viktigaste faktorn för ett lyckat Leansamarbete. Han menar på att att det 
är viktigt att ha ledare som utgör tydliga förebilder och genuint går in för 
Leansatsningen. Argumentet om starka ledare inom Lean från den insamlade 
empirin styrks ytterligare från författarna av ”50 nyanser av LEAN” (2013) som 
också menar att en stor del av satsningen handlar om ledarrollen. De skriver också 
att det enkelt kan bli så att ledare fokuserar på andra prioriteringar som dyker upp 
och att Lean på grund av detta kan försummas. Vidare visade intervjuerna på att det 
är enkelt att falla  tillbaka  och  återigen börja arbeta på det traditionella sättet som 
konsult om gruppen inte har en projektledare som är tydlig och genuint brinner för 
att lean ska fungera i praktiken.  Denne  ska tro på detta arbetssätt och enkelt kunna 
förmedla det till resten av projekteringsgruppen och framför allt se till  att  det följs  
upp  så att  det inte falls tillbaka till att det sitts på möte och nästa är om två veckor 
- då är projektet genast tillbaka till de mer traditionella sätten att arbeta utan att det 
ens har märkts av. Om projektledningen sätter  tydliga  krav vad gäller lean-tänk och 
visar hur dessa “nya” arbetssätt påverkar projektet samt  visar  hur dessa medel 
används på bästa sätt för att få ut hög utnyttjningsgrad av konsulterna så resulterar 
det i ett effektivt flöde i projekteringen och senare i produktion då med sänkt 
kostnader för beställaren. 

 

En annan viktig del som har kommit upp i intervjuerna i frågan om varför det är 
problematiskt för konsulter att följa lean har varit kostnaden. Många av de tillfrågade 
konsulterna har pekat på att det, generellt, kan vara så att det skulle kosta mer att 
arbeta efter lean processer än på det traditionella sättet. Detta har dock de tillfrå 
gade entreprenörerna dementerat och förklarade att hela tanken med lean  
processer är att det ska generera just motsatt effekt - det ska gå snabbare   och  
smidigare  utan  extra kostnader. Detta stödjer även Glenn Ballard & Greg  Howell 
(Lean  Constructio n Institute, 2019) som skriver att  cirka  70% av alla  byggprojekt  
som projekteras  enligt  det traditionella sättet är antingen försenade eller går över 
budget. Sörqvist (2013) skriver att anledningen till att Lean inte efterföljs kan vara 
att resurserna är dåligt planerade. Resursen finns inte att tillgå eftersom 
resursbehovet har underskattats. Dvs att de tillfrågade respondenterna kanske hade 
kunnat arbeta efter Lean på ett enklare sätt och följa arbetsvisionen om resurserna 
fanns där och var medräknade i budgeten. 
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Entreprenörerna gick vidare och förklarade att om en konsult får veta att denne  
ska arbeta  med  något  nytt  så som tex  lean processer så tänker denne ofta 
automatiskt att detta är något nytt som medför ytterligare insatser och andra 
tidskrävande arbetsmetoder. På grund av detta så ska beställaren eller 
entreprenören presentera hela lean-upplägget på ett annat sätt. Istället för att på 
första mötet säga att det ska arbetas efter  ett nytt  upplägg  med  lean  processer så 
är det bättre att i detalj bara förklara hur det är tänkt att det ska arbetas med det 
tänkta projektet. Här ska entreprenören nämna att det som gäller är frekventa 
möten, avstämningar, arbete med digitala verktyg, post-it lappar osv utan att nämna  
just  lean. Detta stöds av LEAN – Gör avvikelser till framgång (2015) där författarna 
skriver att en verksamhet inte blir effektiv bara för att denna arbetar efter något 
som kallas för Lean. De menar på att konsulterna behöver förstå innebörden av de 
arbetsuppgifter som detta medför och vilket tänk det är som gäller. Därför finns 
det likheter mellan det entreprenörerna menar och det som referensen från 
kapitel 3 tar upp. Om det istället läggs upp på detta sätt så menar entreprenörerna  
att konsulter  accepterar det enklare och inte ser det som något nytt  och tänker  
därför heller  inte  att detta medför en extra kostnad. 

 

Nästan samtliga respondenter har svarat att en av anledningarna  till  att lean  inte  
alltid  följs av konsulter har att göra med att just byggbranschen är väldigt konservativ 
och traditionell. Det har alltså mycket att göra med tradition och kultur som avgör 
om lean följs eller inte. När det är mycket konsulter och “bygg-gubbar” samlade så  
blir mentaliteten annorlunda och det är tradition som ska följas snarare än det här 
nya arbetssättet. Dock har en del konsulter från intervjuerna förklarat att det är 
lättare att följa ett lean-arbetssätt för vissa discipliner än andra -  beroende  på  hur  
stor  del konsulten har i projektet. En konsult argumenterade  för att det till  exempel  
är lättare  för en arkitekt eller konstruktör (som är med i projekteringen  hela  vägen)  
att följa  lean men att det kan vara svårare för en till exempel akustiker som ofta 
kopplas in i projektet  mycket senare. Denna konsult menar också vidare på att det 
handlar om att hela projekteringsgruppen ska vara på samma tåg hela vägen så att  
inte de mindre och de större disciplinerna går skilda vägar och hamnar på parallella 
spår. Då är hela gruppen direkt tillbaka till en vanlig traditionell projektering.  Detta  
stöds  även  av  Gadde  & Dubois (2008) som argumenterar för att 
byggentreprenören är beroende av att alla inblandade är med på dessa 
förändringar och samarbetar. 

 

En av de största konsekvenserna av att inte följa lean processer i en projekteringsgr 
upp menar nästan samtliga respondenter är att det leder till krockar i handlingar. 
Från den insamlade empirin ges information att det gäller  det att inkludera  alla  
roller,  stora som små, tidigt i skedet så alla får chansen att arbeta med lean och 
upptäcka problem sinsemellan tidigt. Sammanfattningsvis behöver alla involverade 
aktörer vara med på lean från ett tidigt stadium i tidplanen så att det kan följas för 
att motverka krockar i handlingar i senare skeden. Entreprenören argumenterar 
också för att det är viktigt att kommunikationen hålls på en bra nivå för att motverka 
krockar, främst mellan de större disciplinerna, men  även  att  det är viktigt  för  de 
mindre  disciplinerna att bibehålla  en god kommunikation för att konsultera med de 
större. Detta stöds även  av Axel Lönnelid & Lisa Rydén, (2018) som förklarar att 
ett återkommande problem inom projektering med lean är just kommunikation. 
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De argumenterar för att det kan leda till att lean- tänkandet inte följs och att då 
flödeseffektiviteten i projekteringsfasen inte uppnås. 

 

Ett återkommande sätt från den insamlade empirin, för hur konsulter kan undvika 
problem med lean processer, är att använda sig av visuell  styrning.  Detta  ger  en 
enkel bild över hela projektet och hur varje avdelning ligger till och gör att det blir 
enkelt att kommunicera med de berörda aktörerna i projektet. Allt detta ska ske 
mellan de stora veckomötena och ses som mindre avstämningar. Detta stöds upp av 
Paramtur (2019) som skriver att användning av visuell styrning ger verksamheten 
förmågan att lösa  oväntade  problem och händelser. 

 

Ett annat sätt att motverka problem  med lean processer är enligt  den insamlade  
empirin  att ta det till en mer individuell nivå och få ett ansikte på människan. En av 
konsulterna förklarade att mötet med människan är viktigt för att sätta ribban med 
alla konsulter i projektet då alla kommer jobba ihop  i exempelvis  ett halvår.  Det gäller  
att riva  murar   och få en personlig kontakt för att kunna utföra ett effektivt jobb med 
ett bra samarbete under en lång period. Detta stöds upp av Sörqvist (2013) som 
menar att det är viktigt att vid en Leansatsning inte glömma det som är viktigt – 
människan. Han skriver att organisationer ofta satsar på moderna verktyg och 
metoder vilket leder till att människan blir lidande. Alltså hör den insamlade 
empirin och referensen från det teoretiska ramverket ihop på denna punkt.  
Entreprenören är inne på samma spår  och förklarar att det är viktigt att den 
förbestämda mötesstrukturen bibehålls med  “rätt  person på rätt plats”  för att i 
tidiga skeden motverka problem som eventuellt kan dyka upp. Dock kan detta från 
Sörqvists (2013) sida motargumenteras en aning då han skriver att resurser ofta 
underskattas vid Leanprojektering vilket kan göra att den specifika konsulten inte 
har tid eller pengar till att skicka någon på till exempel veckomötena.  

5.2 Varför är det problematiskt för konsulter att arbeta efter 
ett lean tänk som följer entreprenörens arbetsvision? 

Resultaten från den insamlade empirin samt valda  teorier  visar  starkt  på att  mycket 
hänger på projektledaren när det kommer till att bibehålla ett lean-tänk  och 
samarbete inom en projekteringsgrupp. Samtliga intervjuade respondenter har 
enats om att ledningen är den viktigaste faktorn för ett lyckat Leansamarbete. Detta 
stöds även upp av de insamlade teorierna i kapitel 3 från bland annat Sörqvist 
(2013), LEAN – gör avvikelser till framgång (2015) samt 50 nyanser av LEAN 
(2013). Samtliga menar på att ledningen ska sätta ”rätt mål på rätt nivå” och följa 
upp dessa delmål i ett samarbete med hela enheten för att nå det gemensamma 
stora målet med en Leanfilosofi. En annan punkt som kan  agera  hinder  är  
diskussionen kring kostnaden eftersom en vanligt förekommande tes från den 
insamlade empirin är att lean skulle ta mer tid och därmed  även utgöra  en större  
kostnad för  konsulten. Även denna punkt har tagit stöd från referenserna i det 
teoretiska ramverket när det kommer till resursplanering. Två respondenter  har även 
pekat  på att det eventuellt skulle vara lättare för discipliner som är med hela vägen  
i projekteringen att följa en lean-filosofi men att det är svårare för andra  discipliner  
som ofta kopplas in ett mycket senare i skedet. Just detta kan också ha att göra med 
resursplaneringen som Sörqvist (2013) skriver om. Slutligen visar resultatet på att 
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eftersom byggbranschen är väldigt konservativ och traditionell så håller sig  folk  ofta 
till  att arbeta på det sättet som de alltid har arbetat. Detta sker av vana och konsulter  
faller  enkelt tillbaka till detta trots att det är sagt att lean ska följas. 

5.3 Vilka problem leder det till när konsulter arbetar på sitt 
eget sätt, vid arbete med lean inom projektering, snarare än 
att följa entreprenörens arbetstänk? 

Konsekvenserna av att inte följa  sagda  lean  processer inom  en projekteringsgrupp  
kan  få  stora effekter  på tidsplanen  och ekonomin.  Resultaten  har 
sammanfattningsvis  visat på att krockar i handlingar ses som den största  
konsekvensen då detta  får flera följdkonsekvenser. Även kommunikation mellan alla 
discipliner, både på möten och mindre avstämningar, måste hålla för att undvika 
krockar. Även viktigt är att  alla  inblandade är med på tåget tillsammans och arbetar 
efter lean på samma sätt.  Om en ensam konsult avviker  och inte följer detta 
arbetssätt så leder det till att alla påverkas och det blir om-arbete och 
tidskrävande uppgifter för alla involverade. Denna sammanfattning av frågeställning 
2 har tagits från den insamlade empirin och de intervjuade respondenterna. 

5.4 Hur kan det gås tillväga för att effektivare sammanväva 
olika inblandade konsulter vid arbete med lean och förhindra 
att problem uppstår vid samarbete med lean- tänk? 

För att förhindra att problem uppstår vid samarbete  mellan  konsulter  som arbetar 
med lean är det viktigt att projektledaren är tydlig med hur lean  ska anpassas och 
användas. Samtliga intervjurespondenter och referenserna från det teoretiska 
ramverket är överens om att ledningen spelar den största rollen. Sörqvist 
(2013) nämner i ett av sina argument att det gäller att följa upp resultat som 
visar på övertygelse och skapar intresse för att utöka förbättringsarbete – det 
gäller att motivera medarbetarna. Ledare ska även ges total auktoritet för att få 
igenom sina idéer och arbetssätt. Även författarna till 50 nyanser av LEAN 
(2013) menar på att projektledaren behöver vara tydlig med prioriteringar som 
kopplar ändamålet till värdeprinciperna. Här ska även en tydlig struktur med 
tydliga tillvägagångssätt sättas upp med  hjälp  av visuell styrning som tydligt visar 
projektets mål enligt de intervjuade konsulterna samt entreprenörerna. Detta håller 
författarna till LEAN – gör avvikelser till framgång (2015) med om då de skriver att det är 
viktigt för ledaren att sätta upp delmål som man sedan följer upp. Även viktigt är att 
projektledaren under hela projektet håller igång arbetet med lean och är införstådd 
i hur varje disciplin arbetar för att veta hur arbete ska fördelas. Ett  annat  sätt  för 
att  minska  missförs tå nd och öka samarbete är att skapa en personlig kontakt med 
de involverade i projektet men även att bibehålla en god mötesstruktur där det är 
enkelt att få snurr  på frågor  snabbt så att dessa inte blir vilande och aldrig, eller sent, 
tas om hand. Slutligen menar Sörqvist (2013) att arbetet med Lean aldrig ska ses 
kortsiktigt och att man inte ska vänta sig resultat i det stora hela tidigt, även om man 
kan märka av det på små delmål tidigt. Sofie Arvidsgård (2019) förklarade att Lean 
inte hade fungerat i första etappen av ett bygge när AF Bygg försökte sig på det. Vid 
jämförelse till vad Sörqvist skriver så är det inte ovanligt men om mindre delmål hade 
varit uppsatta så hade dessa kanske visat sig. 
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5.5 Koppling till målet 
Målet med detta arbete är att undersöka varför det ofta är problematiskt för  
konsulter, som tar sig an uppdrag där det står klart att det är lean  processer som 
ska följas,  inte  alltid följer  denna  filosofi  och varför  det brister.  Utifrån  detta  ska 
det undersökas  hur det går att gå tillväga för att  förbättra  detta   samarbete  mellan  
konsulter  och entreprenörer som vill upprätthålla en lean-filosofi. 

För att få fram resultat till  ovanstående  mål  så har  tre frågeställningar  tagits  fram  
som har agerat som riktlinjer för att arbetet ska kunna genomföras. I  den  första 
frågeställningen undersöks det vad det är som gör det svårt för konsulter att följa 
ett lean-tänk och varför det händer att konsulter avviker  från  detta arbetssätt.  Det 
framkom att det mycket beror på projektledaren och att det är viktigt att denne 
styr i rätt riktning och får med sig alla. Här kom det även fram att konsulter ofta ser 
lean som ett nytt arbetssätt som kommer kräva mer tid och pengar - dock 
dementerades detta av både projektledaren och det teoretiska ramverket. Som 
resultat  till  denna  frågeställninge n kom det även fram att det är lätt att falla  tillbaka  
till  mer  traditionell  projektering  på grund av vana eftersom byggbranschen är 
väldigt konservativ och traditionell. Slutlige n finns det argument för att det eventuellt 
är enklare för vissa discipliner att följa lean  än andra, beroende på storlek och tid 
inom projektet. I den andra frågeställningen undersöktes konsekvenser av att 
konsulter inte följer sagda lean processer. Här visade resultatet främst på att det leder 
till krockar i handlingar som leder till att tid och pengar går förlorat. Detta kan ske 
även om det bara är en enstaka konsult inom projekteringsgruppen som avviker 
från lean-tänket. Den tredje frågeställningen samlar ihop information från de båda 
frågeställningarna tidigare och ger svar på hur samarbetet mellan konsulter och 
entreprenörer som arbetar med lean kan bibehållas och förbättras. Här handlar det 
sammanfattningsvis om att projektledninge n måste vara bra och tydlig men även 
att visuell styrning upprätthålls tillsammans med en god mötesstruktur. Även  
resultat  på individuell  nivå,  så som mötet  mellan  människor och god kontakt, har 
visat sig stödja bra samarbete med lean i längden. 

. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras författarnas och arbetets  resultat.  Här   diskuteras  hur 
metodvalen och begränsningarna har påverkat arbetsgången. I  detta  kapitel  
kommer även metodvalen diskuteras  samt  arbetets  trovärdighet. Till  sist  kommer  
även  förslag till vidare forskning att ges. 

6.1 Resultatdiskussion 
Trovärdigheten för detta arbete är god eftersom mycket av den insamlade empirin  
styrks av den insamlade datan för det teoretiska ramverket i kapitel 3. Arbetet kan,  
användas som underlag för företag i framtiden som vill implementera lean processer 
till sin projektering. Med hjälp av detta arbete skulle de få hjälp med att enkelt 
identifiera vart problem kan uppstå mellan konsulter och entreprenörer  samt  få  
underlag  för hur detta kan undvikas och hanteras på ett bättre sätt. 

 

Intervjuerna som har utförts  för  insamling  till  empirin  har  omfattat  fem  konsulter  
och två uppdragsgivare som alla för tillfället arbetar inom samma stora projekt och 
arbetar med lean processer. Alla fem  konsulter  är från olika  discipliner  inom  
projektet just  för att få en bredare bild och få med alla involverade för att ytterligare 
höja trovärdighete n. Intervjuerna utfördes som semi-strukturerade där 
respondenterna fick en bakgrund till ämnets problem och därefter fick svara på de 
tre frågeställningar som är kopplade till målet. Utefter respondenternas svar så 
ställdes  följdfrågor  beroende  på vad  de svarade och en diskussion skapades där 
författarna satt och samtalade om ämnet. Alla tre frågeställningar är i grunden 
kopplade till varandra och hänger  ihop.  För att kunna  svara på frågeställning tre, 
och för att uppnå målet med detta arbete, behövs frågeställning ett och två besvaras. 
På grund av detta ställdes frågorna i korrekt ordning till samtliga respondenter. 

 

Trovärdigheten hade kunnat höjas ytterligare om det hade funnits möjlighet att 
intervj ua en annan projekteringsgrupp i ett helt annat företag som arbetar med  
lean.  Dock  hade  nog resultaten visat sig likadana  eftersom  alla de tillfrågade har  
lång arbetslivserfarenhet och har givit sina svar baserade på hela deras 
livserfarenhet av lean, alltså är svaren inte enbart baserade på just samarbetet i 
detta nuvarande projekt. 

 

De svar som har samlats in till empirin från intervjuerna har i nästan samtliga fall 
överensstämt med varandra och har dessutom stöttas upp av den insamlade teorin. 
Detta har resulterat i att författarna har fått en klar bild av var det kan brista vid lean-
samarbete mellan konsulter och entreprenörer samt vilka  konsekvenser  det  kan  
leda  till  och slutligen även hur det går att gå tillväga för att stärka samarbetet och 
bibehålla en lean process. Detta är en bekräftelse på att arbetets mål, att förbättra 
samarbetet mellan konsulter och entreprenörer vid lean processer, har uppnåtts 
eftersom det med hjälp av arbetet går att förutse problem  och konsekvenser  i tidigt 
skede men även använda det för att stärka samarbetet och få hela 
projekteringsgruppen att inte avvika från en lean filosofi. 
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6.2 Metoddiskussion 
För att få mycket insamlad empiri och annan data för att kunna svara utförligt  och 
trovärdigt på de tre frågeställningarna har författarna använt sig av en skara olika 

metodval. För att ge en bakgrund till just vad lean  innebär,  både i praktiken  och 
teorin, har litteraturstudier utförts där författarna har läst in sig på ämnet och 
därefter utförligt förklarat i den mån det finns nödvändigt  för  att  läsaren  ska vara  
införstådd  på  ämnet och för att underlätta  förståelsen av  själva  frågeställningarna.  
Även  till  teorierna  i kapitel 3 har litteraturstudier tillämpats då samtliga av dessa 
härstammar från  vetenskapliga artiklar eller andra utförda studier. 

 

Som ett annat metodval valde författarna att använda sig av intervjuer. Detta 
metodval visade sig vara ett bra alternativ för just detta arbete eftersom det gav en 
inblick i realtid baserat på konsulter som idag arbetar med och,-eller har erfarenhet  
av  lean  sedan tidigare. Detta, i kombination med att även  entreprenörer  har 
intervjuats,  har både givit bra men också trovärdigt underlag för arbetet. 

 

Som ett steg i förbättringsarbete har författarna insett att det  kanske   hade  varit 
ytterligare givande om intervjufrågorna hade mailats ut  i förhand, ett par dagar 
innan själva intervjun, för att på så sätt ge  respondenterna  en chans  att fundera  lite  
extra  på  sina svar och kanske inte missa något. 

6.3 Begränsningar 
Detta arbete är begränsat till projekteringsgrupp som arbetar efter en  lean  filosofi. 
Samtliga intervjuer är utförda inom en och samma projekteringsgrupp som för tillfä l 
le t arbetar inom en totalentreprenad för AF Bygg Göteborg. Arbetet  är även  
avgränsat  till fem konsulter och två uppdragsgivare för att inom tidsramen hinna med 
arbetet. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Arbetet har ständigt följt en röd tråd för att i slutändan kunna besvara de tre 
frågeställningarna och för att nå sitt mål. Syftet med arbetet har ständigt varit att 
identifiera varför upplever konsulter svårigheter vid arbete med lean processer och 
vilka konsekvenser det leder till. Dessa två  frågeställningar  ska  sedan  användas  
för  att besvara den sista frågeställningen: hur det kan gås tillväga för att minska 
svårighe ter mellan konsulter och entreprenörer vid lean projektering och  bibehålla  
ett  lean- samarbete. För att en projekteringsgrupp ska uppnå dessa mål är det 
viktigt  att det finns en projektledare som ständigt driver på lean och de arbetssätt 
som detta måste anpassas efter för att det ska fungera. 

Även visuell styrning,  vare  sig  det är post-it lappar  eller  digitalt,  har  visat  sig  vara  
en av de avgörande faktorerna för att lean ska kunna bibehållas och följas. Mötet 
med 

människan, att kunna känna sig tillfreds med att kommunicera med sina 
projekteringskollegor och känna sig trygg med dessa är också avgörande. 
Sammanfattningsvis är den sista punkten för ökat samarbete att strukturera upp ett 
bra mötesupplägg för att förhindra krockar i tidiga skeden. Här gäller det även att ha 
mindre avstämningar mellan de stora mötena för att bibehålla  ett bra arbetsflöde.  
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Där  arbetet har funnit delade meningar är frågan om kostnader kontra tid som lean 
tar.  En  del konsulter har argumenterat för att lean tar mer tid av dessa och att de 
därför ska kompenseras mer för att arbeta efter lean. Dock har  uppdragsgivarna  
motsatt  sig  detta och menar på att det är just  tvärtom  – att lean tar mindre  tid,  
eller  i alla  fall  ska göra det i praktiken, och att ytterligare kompensation för arbete 
med lean alltså är överflödigt. 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Författarna har, baserat på en del resultat i detta arbete, tagit fram förslag på vidare 
forskning. Förslaget är att forska vidare i vad gäller  kostnaden  vid  projektering  
med  en lean filosofi som utgångspunkt. Detta eftersom resultatet, främst i den 
insamlade  empirin från intervjuerna, visar på att det finns motstridigheter vad 
gäller kostnad. Många av konsulterna menar på att ett arbete med lean tar mer tid 
av dom i form av fler möten, fler avstämningar  och  ett  helt  annat  arbetssätt.  
De tillfrågade  entreprenörerna  menar dock att tanken är precis tvärtom - lean ska 
ta mindre tid eftersom det ska motverka  krockar i handlingar och på så sätt leda 
till mindre kostnader. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

[Samtliga intervjuer är inspelade - Dessa nedan ger en kort beskrivning av hur de stora 
frågeställningarna vid intervjuerna såg ut men samtliga frågor ledde till diskussion samt 
följdfrågor] 

 

Introduktion: 

 

Beskriv din roll inom företaget samt kort om din arbetslivserfarenhet generellt. 

 

Vad har du för erfarenhet av att arbeta med lean processer när det kommer till projektering? 

 

Beskriv gärna det nuvarande projektet och din roll vid arbete med lean. 

Konsulters svårigheter med att följa lean: 

Har du upplevt att det finns svårigheter som konsulter upplever vid arbete inom 
projekteringsgrupper som följer ett lean-tänk? 

 

Beskriv vad det är som gör det problematiskt för konsulter att följa uppdragsgivarens 
arbetssätt vid lean-anpassade projekt. Varför är det problematiskt och vad beror det på? 

 

Konsekvenser av att inte följa sagda lean processer: 

 

Vilka konsekvenser har ni upplevt att det kan leda till om man som konsult har svårt att förhålla 
sig till uppdragsgivarens arbetssätt? 

 

Hur konsulter kan undvika problem i lean processer: 

 

Har ni eventuella förslag på hur man kan eliminera problem som uppstår vid lean- samarbete 
konsulter sinsemellan eller mellan konsult/uppdragsgivare? 

 


