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Sammanfattning 

 
Antal företag i Sverige har ständigt ökat under de senaste åren vilket leder till större konkurrens 

och dessutom ökning av kundkraven. Många företag väljer idag att implementera Lean, detta 

med tanken på att vara mer effektiva och konkurrenskraftiga. Lean definieras som en 

verksamhetsstrategi med huvudsyfte att effektivisera processer, minimera slöserier och 

kontinuerligt förbättra verksamheten.  

 

Syfte med denna studie är att analysera möjligheterna med att använda Lean inom 

projektverksamheten med utgångspunkt i olika typer av slöserier och stödjande aspekter.  Arbetet 

utfördes hos företaget prgsweden och är avgränsad till att undersöka ett specifik projekt inom 

företaget. Studien genomfördes genom nulägesanalys av ett specifikt projekt samt observationer 

och intervjuer med huvudparter inom projektet. Studiens frågeställningar syftar till att identifiera 

vilka slöserier finns inom projektet, samt förbättringsåtgärder för dessa.  

 

De resultat som studien gett upphov till är att de vanligast förekommande slöseriet inom projekt 

är omarbete, väntan, rörelse och transporter. Projektverksamheten har behov av att använda Lean 

till att bland annat; standardisera, eliminera väntetider, eliminera onödiga rörelse samt skapa 

tydliga arbetsbeskrivningar och rutiner. Enligt den insamlade empirin och teorin, är bland annat 

standardisering av projektverksamheten samt standardisering av verktyg och arbetssättet grunden 

till hela effektivisering. Med hjälp av 5S-metoden samt veckomöte kan extern kommunikation 

bli bättre, onödiga rörelse på arbetsplatsen kan minimeras och återbesök på arbetsplatsen 

minskas.   



Abstract 
 

 

The number of companies in Sweden has continually increased in recent years, leading to greater 

competition and an increase in customer requirements. Many companies today choose to 

implement Lean, this with the idea of being more efficient and competitive. 

 

The purpose of the report is to analyze possibilities of using Lean in project, based on various 

types of waste and other supportive aspects. The work was performed at the company prgsweden 

and is limited to investigating a specific project within the company. The study was conducted 

through analysis of the present situation as well as observations and interviews with main 

partners within the project. The study's questions were aimed at identifying which waste are 

present within the project, as well as improvement measures for these. 

 

The results of the study are that the most common waste in projects are rework, waiting, 

movement and transport. The project business needs to use Lean to; standardize, eliminate 

waiting times, eliminate unnecessary movements as well as create clear jon descriptions and 

routines.  According to the collected empirin and theory, standardization of project proficiency as 

well as standardization of tools and workplaces are the basis for full optimization. With the help 

of the 5S method and weekly meeting, external communication can be improved, unnecessary 

workplace movement can be minimized and revisits on the workplace reduced. 



Förord 
 

 
Detta examensarbete är utfört på högskoleingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi på Borås 

Tekniska Högskola. Arbetet är det avslutande momentet av utbildningen och behandlar flera 

ämnen som studerats under studietid, framförallt Lean Management vilket är huvudområde inom 

arbetet.  

 

Ett enormt tack till mina handledare på företaget prgsweden AB – Alexander Branc och 

Alexander Smietanski samt till alla som har tagit sin tid för intervjuer. Tack för ert engagemang 

samt förtroende för undersökningen. 

 

Slutligen vill jag också tacka min handledare på högskolan Faris Karim. Tack för den respons 
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Jag hoppas att studien ger värdefull vägledning för företaget prgsweden i deras arbete kring 

eliminering av slöserier till syfte att effektivisera projektverksamheten.  
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1. INTRODUKTION 
Arbetet introduceras med en motivering av studien i form av bakgrund, 

problemformulering, syfte, mål samt avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Antal företag i Sverige har ständigt ökat under de senaste åren. År 2017 fanns ungefär 1 100 000 

registrerade företag, vilket är en ökning av cirka 200 000 företag på 10 år. (ekonomifakta.se). 

Fler företag innebär större konkurrens och dessutom ökning av kundkraven. Detta resulterar i att 

företagen strävar efter nya arbetssätt som ska hjälpa de att bli mer effektiva och 

konkurrenskraftiga. Därför väljer många företag idag att implementera Lean (Liker 2004). 

 

Lean kan definieras som en verksamhetsstrategi, vilket kan realiseras med hjälp av medel i form 

av värderingar, principer, metoder och verktyg, med syfte att kontinuerligt utveckla och förbättra 

verksamheten (Modig & Åhlström 2015). Trots att Lean har oftast tillämpats inom 

tillverkningsindustrin, anser Liker och Morgan (2006) att Lean också̊ kan och bör appliceras i 

andra typer av verksamheter, exempelvis processindustri och tjänsteorganisationer. 

 

I rapporten ligger fokus på lean inom projektverksamheten. Enligt den internationella standarden 

SS-ISO 10006 definieras ett projekt som en unik process, bestående av ett antal samordnade och 

styrda aktiviteter med start- och slutstadium, initierat för att uppnå̊ ett mål som uppfyller 

specifika krav, inklusive begränsningar i tid, kostnader och resurser (SIS 2003, s. 6). Enligt Pons 

(2008) föreligger det en koppling mellan Lean och projektledning. Han menar dock att för 

närvarande är begreppet Lean i projekt löst definierad och dess genomförande varierar inom 

olika verksamheter. Utgående ifrån studier av projekt inom byggbranschen har Ballard och 

Howell (2003) upptäckt att tillämpning och anpassning av Lean inom projektverksamhet kan 

leda till stora fördelar som rör sättet att organisera och är jämförbara med de fördelar som 

upplevts inom tillverkningsindustri. Enligt författarna ett projekt kan anses ”vara Lean” när det 

levererar resultat samtidigt som slöseri minimeras och värde maximeras. Ballard och Howell 

(2003) noterar dock att det återstå mycket arbete när det gäller utveckling av metoder, principer 

och verktyg för tillämpning av Lean inom projektverksamheten, vilket resulterar i att detta 

område bör undersökas närmare. 

 

Undersökningen har genomförts i samarbete med företaget prgsweden AB där förkortning prg 

står för progressive. Företaget har sitt områdeskontor i både Göteborg och Stockholm och 

erbjuder totallösningar inom telekommunikation. Företagets kunder är bland annat Hi3G, Netel 

(Telia), Relacom (Telia), Rejlers (Telenor/Telia) samt Ericsson.  Examensarbetet kommer att 

utföras på områdeskontoret i Göteborg som räknar 7 anställda. Företaget använder sig utav 

underentreprenörer, som uppgår till ungefär 25 arbetare som utför byggnationerna. Det kan 

variera från hur mycket arbetare det behövs vid olika projekt.  
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1.2 Problembeskrivning 

Företaget prgsweden AB upplever att det finns en hel del brister inom deras 

projektverksamhet vilket gör att deras projekt blir oftast försenade. I studien undersöks 

projektverksamheten hos företaget prgsweden AB för att se vilka slöserier som är mest 

förekommande under ett projekt samt vilka åtgärder som kan vidtas för att eliminera slöseri.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syfte med denna studie är att analysera möjligheterna med att använda Lean inom 

projektverksamheten med utgångspunkt i olika typer av slöserier och stödjande aspekter.  

Uppsatsen ska fokusera på att identifiera slöserier inom ett projekt samt att ge förslag på 

åtgärder som kan vidtas för att eliminera slöserier och på så sätt effektivisera arbetet för 

de anställda. Följande frågeställningar har formulerats med avsikt att konkretisera 

studiens syfte: 

 

1. Vilka slöseri relaterade problem upplever företaget som hinder för en effektiv 

projektverksamhet?   

 

2. Vilka åtgärder inom projektverksamheten kan vidtas för att reducera de upplevda slöserierna? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till en fallstudie vid företaget prgsweden projektavdelning och omfattar ett 

specifikt projekt. Projektet heter SWAP och har valts ut av projektchefen, då han anser att 

projektet är karakteristisk för företagets generella genomförande av en projektprocess. Rapporten 

vänder sig till små och medelstora företag som helt eller delvis arbetar i projektform. 
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2. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Arbetet kommer att utföras som en fallstudie mot företaget prgsweden. Metoder som kommer att 

väljas för datainsamling är intervjuer, observationer samt litteraturstudier. Intervjuer kommer att 

genomföras med projektledare, arbetsledare och montörer för att identifiera slöserier inom ett 

projekt. Deltagande observation har gjorts för att författarna ska kunna få egna tankar och intryck 

och göra individuella tolkningar av hur arbetsgången fungerar. Litteraturstudie gjordes för att få 

information och bakgrund om vad andra har skrivit inom ämnen som berör denna studie. Svaren 

från intervjuerna och reflektionerna från den deltagande observation sammanfattades och 

analyserades för att hitta liknelser som, med stöd av litteraturstudie, bearbetades för att komma 

fram till ett resultat som besvarar målet och de framtagna frågeställningarna. 

 

2.1 Metodval 

Kvantitativa metoder går ut på att studera någonting mätbart och att undersökningsresultatet ska 

redovisas numeriskt. Det som studeras uppfattas som ett objekt och mäts utifrån en eller flera 

variabler. En kvalitativ undersökning är däremot svårare att sätta värden på. Varje fenomen har 

en unik uppsättning av olika egenskaper och de är därför svåra att uttrycka i kvantiteter 

(Andersen 1994). Enligt Justesen (2011) syfte med en kvalitativ undersökning är att genom 

analys av det insamlade materialet dra slutsatser och ge ökad förståelse om fenomenet. Joutsen 

menar vidare att detta kan också vara en utmaning då budskapet kan tolkas på olika sätt. Inom 

den kvalitativa undersökningen ligger stor fokus på att försöka förstå och tolka människors sätt 

att resonera och reagera samt att särskilja människors varierande handlingsmönster. Detta genom 

att lägga ett stort fokus på förståelse, tolkning och reflektion av mänskliga fenomenet.  

 

Fallstudier förknippas oftast med kvalitativ forskning. Enligt Denscombe (2016) syfte med en 

fallstudie är att belysa det generella genom att titta på det specifika. Denna studie undersöker det 

generella problemet, slöserier i projekt, inom ett specifikt företag prgsweden. Den negativa 

aspekten med en fallstudie är att genom att undersöka ett specifikt fall är det generella slutsatsen 

svårt att uppnå. Denscombe menar dock att en fallstudie gör det möjligt att använda en rad olika 

forskningsmetoder vilket uppmuntrar till användning av flera olika sorters källor och ökar 

därmed förutsättningar för en mer rättvis bild av verkligheten och trovärdigt resultat av 

undersökningen (Denscombe, M. 2016). 

 

Utgående från denna teori anses en kvalitativ fallstudie vara den mest fördelaktiga strategin för 

att uppnå syfte med studien samt erhålla så bra resultat som möjligt. Ett projekt med många 

processer är en komplex miljö där många variabler påverkar. En kvantitativ metod hade inte på 

samma sätt kunnat fånga alla aspekter inom det komplexa fenomenet vilket är ett projekt.  

2.2 Datainsamling  

För att svara på forskningsfrågorna har materialet samlats in genom teoristudier samt genom 

intervjuer och observationer hos fallföretaget.  

 

2.2.1 Intervjuer hos fallföretaget  

Enligt Descombe (2016) en av flera fördelar med intervjuer är att de är lämpliga att genomföra 

för att erhålla djupgående och detaljerade data. Saunders, et al pratar om tre typer av intervjuer: 

strukturerade där intervjuaren ställer standardiserade frågor från ett frågeformulär, semi- 

strukturerade där det finns förbestämda teman och frågor men de kan variera mellan olika 

intervjuer och  helt ostrukturerade intervjuer som är informella samtal utan strukturerade frågor 
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eller teman Ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer genomförs med syfte att samla in 

kvalitativ data, ofta som en del av en fallstudie (Saunders, et al., 2009). 

  

Baserat på skäl angivna ovan, kommer semi-strukturerade intervju användas i denna studie. 

Semi-strukturerade intervjuer används vid intervjuer av projektledare för att samla in kvalitativ 

djupgående data. 

 

2.2.2 Observationer  

Enligt Denscombe (2016) bör intervjuer kompletteras med andra informationskällor.  

För att ge stöd åt och kontrollera överensstämmelse med intervju innehållet används därför 

deltagande observation som komplement till intervjuer. Deltagande observation går ut på att 

observatören deltar i den vardagsliv som de intervjuade personerna ingår i. Genom att observera 

på det som händer, lyssna på vad som sägs och ställa frågor kan forskare få mer informell 

kunskap om företaget samt djupare förståelse av det utforskade fenomenet (Justesen, 2011). 

  

2.2.3 Val av respondenter  

Saunders et al. (2009) redogör två̊ tekniker för val av respondenter, slumpmässigt urval och icke- 

slumpmässigt urval. Han påstår att vid användning av slumpmässigt urval är chansen att bli vald 

i populationen känd och lika stor för hela urvalsgruppen. Vidare menar han att icke- 

slumpmässigt urval kan prefereras i vissa situationer, exempelvis i studier då det kan vara 

nödvändigt att välja respondenter för att kunna uppfylla studiens syfte (Saunders et al., 2009). 

Denna studie genomförs med hjälp av icke- slumpmässigt val av respondenter.  

 

Respondenter inom detta projekt innefattar kärn medlemmar i ett av det största projektet på 

fallföretaget. Det inkludera totalt 4 medlemmar: projektledare vilket är ansvarig för hela 

projektet, arbetsledare som är länken mellan projektledare och montörer samt två montörer som 

utför installation och byggnation av anläggningar.   
 

2.3 Litteratur  

Litteraturstudier genomfördes för att få en förståelse för ämnet och vilka studier som genomförts 

tidigare. Inledningsvis gjordes en omfattande litteraturstudie i ämnen, Lean, arbete i projektform 

samt Lean inom ett projekt. Detta för att sedan göra jämförelse mellan teori och den insamlade 

empiri hos fallföretaget. Enligt Fernando (2015) litteraturstudier har en betydande aspekt i 

rapportskrivning. Han påstår att litteraturen kan ligga som grund för en djupare kunskap där 

fallstudier eventuella brister inom det granskade ämnet.   
 

2.4 Validitet  

Enligt Hartman (2004) är studiens validitet kopplad till huruvida studiens resultat är trovärdig. 

Hög validitet betyder att insamlad data har en hög giltighet samt att mätinstrumentet har en 

prestanda att mäta det den avser att mäta. Han menar vidare att vid kvalitativa undersökningar är 

det mycket svårare att säkerställa studiens validitet då det kan vara en risk att materialet från till 

exempel intervjuer begrips på olika sätt om någon annan skulle utföra intervjun. (Hartman, J. 

2004) (Starrin, B. & Svensson, P.1994). 

 

Kvalitativa forskare kan bland annat använda sig av triangulering för att öka förtroende till att 

data är trovärdig. Triangulering går ut på att använda kontrasterande datakällor, dvs två eller flera 

metoder för datainsamling, exempelvis intervjuer, observationer, fokusgrupper (Denscombe 

2016). För att höja validiteten i undersökningen har både observationer samt intervjuer 
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genomförts. Intervjuerna valdes även att spelas in för att driva intervjun vidare samt för att 

försäkra att ingen viktig information skulle bortses. 

 

2.5 Reabilitet 

Enligt Saunders et al. (2009) hög reliabilitet inom en studie är kopplad till tillförlitligheten, vilket 

innebär att samma resultat erhålls oavsett vem som genomför studien eller vid andra studie 

tillfälle. Merriam (1994) menar att problematiken när det gäller reliabiliteten inom 

samhällsforskning är att människans beteende inte är statisk utan varierar.   

Inom denna studie besvaras första forskningsfråga genom att analysera empiri med hjälp av den 

teoretiska referensramen. Analysen påverkas mest troligt av författarnas personliga perception 

om fallföretaget samt den teoretiska referensramen. Detta medför att analysen genomfört av 

någon annan skulle kunna leda till andra resultat. Det som ökar tillförlitligheten inom studien är 

att forskaren som genomför studien är opartisk och har inget behov eller fördel av att analysera 

materialet på ett visst sätt.  
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3. TEORETISK ÖVERSIKT 
I detta avsnittet presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund för denna 

studie. Teoretiska referensramen är uppbyggt av tre delar: Lean management, arbete i 

projektform samt lean i projekt. Dessa tre teorier används sedan för analys av resultat.  
 

 

3.1 Lean Management 

Lean management fokuserar på att maximera värden för slutkunderna. Huvudsyfte är att 

effektivisera sina processer, minimera slöserier och kontinuerligt förbättra sin verksamhet för att 

ge kunden så högt värde som möjligt med så få förbrukade resurser som möjligt. Kärnvärdena 

inom Lean är respekt för människan, kontinuerlig förbättring och mänsklig utveckling. (Simon, 

R.W. & Canacari, E.G. 2012) 

Företag som har bestämt sig för förbättringsarbete (exempelvis implementering av Lean) borde 

ta hänsyn till att det kommer att ta tid framför allt då inte bara arbetssättet som har ett behov för 

förändring men däremot att kulturen och filosofin som råder i företaget. (Runebjörk, I. & 

Wendleby, M. 2013) 

 

3.2 Slöserier inom Lean  

Att minimera slöserier är ett av Leans huvudsyften. (Runebjörk, I. & Wendleby, M. 2013) 

Slöserier är icke värdeadderande arbete, vilket innebär arbete som inte tillför något värde för 

varken kund, företag eller andra intressenter. För att identifiera vilka aktiviteter som inte skapar 

något värde för kunder har Toyota formulerat sju olika typer av slöserier.  Idag pratar vi dock om 

någonting som kallas för sju plus ett slöseri, där de sju första slöserier kommer ursprungligen 

från Toyota medan den åttonde har formulerats i efterhand:  

 

1. Överproduktion  

Överproduktion anses vara ett av den allvarligaste formen av slöseri eftersom den ger upphov 

till andra typer av slöserier. Överproduktion handlar om att utföra aktiviteter i snabbare 

tempo eller i tidigare skede än vad som behövs. Detta kan leda till ökade transport och 

hantering samt ökade lager. Risken för att kvalitetsbrister upptäcks för sent ökar också i 

samband med överproduktion (Petersson et. al. 2009).   

 

2. Väntan  

Väntan förekommer i alla typer av verksamheter och kan till exempel handla om att rätt 

material inte har anlänt i tid eller att det saknas information om vad som ska göras. Att vänta 

innebär outnyttjad tid och därmed kostar stora pengar. 

 

3. Transport 

Enligt Petersson et. al (2009) transporter tillför inget värde och interna transporter är ett rent 

slöseri. Inom tillverkningsindustrin slöseriet transporter innebär att flytta exempelvis 

produkter eller material från en plats till en annan.  
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4. Överarbete  

Överarbete innebär att företaget utföra extra arbete som kunden inte är villig att betala för. 

Det kan till exempel handla om att uppnå högre kvalitet på till exempel konstruktionen än 

vad kunden kräver eller att utföra onödigt arbetsmoment. Inspektioner eller 

dubbeldokumentation kan vara exempel på onödiga arbetsmoment.  

 

5. Lager  

Detta slöseri avser exempelvis produkter eller material som väntar på vidare bearbetning eller 

transport. Materialet som ligger på lagret tar upp yta, kräver hantering samt kostar pengar att 

ha liggande. En annan nackdel med stora lager är att det tar lång tid innan eventuella problem 

som exempelvis kvalitetsproblem upptäcks.   

 

6. Rörelse  

Onödiga rörelse som inte tillför något värde klassas som slöseri. Exempel på rörelse som 

slöseri är exempelvis föremål som är placerade på sådant sätt att användarna måste leta efter 

de eller gå en längre sträcka för att hämta materialet. 

 

7. Produktion av defekta produkter   

Produktion av defekta produkter leder till merarbete, detta eftersom produkter som inte blev 

rätt från början behöver rättas till. Ett exempel på detta är felaktig ifyllda uppgifter som till 

exempel ofullständig orderinformation. 

 

8. Outnyttjad kompetens  

Detta slöseri innebär att man inte fullt ut tar tillvara på den kompetens hos medarbetarna som 

arbetar inom företaget (Petersson et. al.2009). 

 

3.3 Metoder och verktyg inom Lean  

Metoder beskriver vad organisationen ska göra medan verktyg är det som ska användas för att 

kunna genomföra metoden. Exempelvis kan visuell styrning framställas som en metod medan 

projekttavlor är verktyg som används för att genomföra metoden. Inom Lean finns ett antal 

verktyg samt metoder och flera verktyg kan krävas för att tillämpa en metod samtidigt som ett 

verktyg även kan tillämpas i flera olika metoder. Exempel på några lean metoder och verktyg är 

Plan-Do-Check-Act, 7 ledningsverktygen, värdeflödesanalys, 5S, 5Varför, Visuell styrning, Sex 

sigma, Standardiserat arbete. (Modig & Åhlström, 2015)  

Enligt Pavnaskar et al (2003) borde metoder och verktyg väljas utifrån verksamhetens 

förutsättningar och inte bara försöka efterlikna tidigare lean arbete från organisationer som har 

lyckats med lean implementering. (Pavnaskar, S.J., Gershenson, J.K. & Jambekar, A.B. 2003).   

3.3.1 5S 

Enligt Liker (2003) är 5S ett verktyg inom lean som stärker teamwork och innebär en rad olika 

aktiviteter för att minska slöserier. Han menar vidare att genom att sortera, systematisera, städa, 

standardisera och skapa vana skapas det ordning och reda på arbetsplatsen samt synliggörs 

defekter och andra fel och därigenom förebygga slöserier.  
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Petersson et al. (2009) definierar 5S aktiviteter på följande sätt:  

 

1. Sortera – Verktyg, material och liknande föremål som finns tillgängliga på arbetsplatsen ska 

sorteras för att särskilja de föremål som ofta kommer till användning från de föremål som 

används mer sällan eller inte alls. Föremål som används bör placeras i direkt anslutning till 

den plats de ska användas på eller så nära som möjligt. Föremål som inte alls kommer till 

användning bör tas bort från området. 

    

2. Strukturera – Föremål ska ha en förutbestämd plats där de ska förvaras, det vill säga att var 

sak har sin plats. Dokument ska finnas lättåtkomligt så att arbetarna slipper leta vilket kräver 

att det finns ett bra dokumentationssystem med en tydlig struktur. Det är även av stor vikt att 

snabbt kunna bekräfta om det är något föremål som saknas för att på så sätt kunna upptäcka 

avvikelser. 

 

3. Systematisk städning – En ren arbetsplats bidrar till en god arbetsmiljö̈ vilket ger goda 

förutsättningar för arbetarnas trivsel och minskar även risken för arbetsskador. Däremot är 

främsta prioritet att upprätthålla ordningen på arbetsplatsen så att allt fungerar som det ska. 

Genom att bibehålla en god ordning på arbetsplatsen minskas tiden som går åt till att städa 

vilken istället kan läggas på värdeskapande arbete. Det är även viktigt att lokalisera orsaken 

till att det smutsas ned. 

 

4. Standardisera – När alla arbetarna kommit överens om hur saker ska gå̊ till på arbetsplatsen 

och har utfört de tre första stegen, så kan standardiseringen av arbetssättet påbörjas. 

Standardiseringen är en slags överenskommelse mellan medarbetarna om att det nya 

upplägget, som de själva har skapat, är det som gäller på arbetsplatsen. Standarden ska vara 

enkel att förstå̊ och följa (t.ex. var specifika verktyg ska finnas, städrutiner, hur material 

beställs). Om de olika rutinerna är för komplicerade och kräver mycket administration 

kommer de med stor sannolikhet inte att hålla långsiktigt. 

 

5. Självdisciplin/Skapa vana – Detta moment är det viktigaste, men många gånger även det 

svåraste, momentet att implementera. Det handlar om att få alla inblandade parter att följa 

den överenskomna standarden vilket ofta kräver att medarbetarnas inställning och beteenden 

förändras. Det kan ta lång tid att få det nya arbetssättet att fungera eftersom detta är en 

situation som är beroende av en förändring hos individen och att denne är engagerad i att 

fortsätta utveckla arbetet. För att lyckas med detta krävs det att ledningen har förståelse för 

att det tar tid för människor att förändras, då utebliven förståelse ökar risken för att 

medarbetarnas intresse minskar. För att medarbetarna inte ska överge ett arbetssätt krävs det 

att ledningen fortsätter efterfråga just det arbetssättet (Peterson et al. 2009)  

 

3.3.2 Visuell styrning 

Visuell styrning är en metod inom Lean där syftet är att se till att inte några undantag kvarstår 

gömda och att få arbetskollegorna utföra korrekta saker på ett bra sätt genom klara och simpla 

instruktioner. Den visuella styrningen relateras ofta med 5S-metoden då grunden ligger i att 

arbetarna som fysiskt utför arbetet får så bra villkor som möjligt för att kunna göra bra ifrån 

sig. Det behövs en bra arbetsmiljö̈ för att personalen skall trivas, därför efterfrågas även 5S i 

sammanhang med att arbetet med visuell styrning sätts igång. Man ska även inte glömma att 

det inte bara handlar om att ha arbetsplatsen ren och prydlig, utan att principen bakom visuell 

kontroll ligger i att utveckla det värdeökande flödet. Det kan göras bland annat av en 

kommunikationsanordning som används någonstans på arbetsplatsen. Det finns fler olika 

användningsområden för detta verktyg, till exempel ska verktyget kunna visa hur personalen 
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ligger till tidsmässigt, var föremål ska vara, hur många av varje föremål som ska finnas, 

arbetsberedningar etcetera (Liker 2004 ).    

3.4 Arbete i projektform  

Detta avsnitt inleds med en allmän beskrivning av projektarbete och går sedan in på kriterier för 

ett lyckat projekt.  

3.4.1 Definition av projekt 

Ett projekt definieras som “en unik process, bestående av ett antal samordnade och styrda 

aktiviteter med start- och slutstadium, initierat för att uppnå ett mål som uppfyller specifika krav, 

inklusive begränsningar i tid, kostnader och resurser” (SIS 2003, s. 6). 

Enligt Tonnquist ett projekt definieras som en process med tanken på att säkerställa att aktiviteter 

inom projektet ska genomföras på förutbestämt sätt så att dess utförande blir liknande vid varje 

tillfälle, detta för att kunna erhålla ett mer förutsägbart resultat. Han menar också att ett projekt 

skiljer sig från en vanlig verksamhet genom att den alltid är tidsbestämd.         

   

Projektets förlopp delas oftast in i ett antal faser och beroende på bransch kan dessa faser variera. 

En generell projektmodell kan delas in i fyra faser: 

 

1. Förstudie - analysera förutsättningar och specificera uppdraget  

2. Planering - ta fram planer för genomförande  

3. Genomförande - ta fram och införa resultatet  

4. Avslut - utvärdera och avveckla projektet  

 

 

 
Figur 1, Projektmodellen enligt Tonnquist, B. (2014) 

 
Enligt Tonnquist (2014) den generella projektmodellen passar alla typer av projekt, oberoende av 

innehåll och bransch. 

 
 

3.4.2 Kriterier för ett lyckat projekt  

Enligt Mir och Pinnington (2014) finns det ofta många olika typer av projekt inom samma 

organisation. Projekten skiljer sig i storlek, unikhet och komplexitet och därför behövs det olika 

kriterier för att mäta ifall projektet anses lyckat.  

 

Atkinson (1999) påstår att de flesta projekt klassas som lyckade utifrån tre kriterier: tid, kostnad 

och kvalitet. Enligt Skyttermoen et.al (2017) projektets kriterier är förbundna med varandra och 

påverkar varandra  

 

När det gäller projektets kvalitetsbedömning görs utifrån kvaliteten som projektet skall uppnå 

enligt den projektspecifikation som fastläggs vid projektets början. Fortsättningsvis menar 

författare att vid värderingen om projektet kan anses vara lyckat, kan det vara betydelsefullt att 

även ta hänsyn till de förmån för organisationen och dess partner (Atkinson, 1999)  
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Mir och Pinnington (2014) poängterar att projektledaren har en stor inverkan på projektets 

resultat och behöver därför en stadig grund i form av exempelvis utbildning och resurser. 

Vidare menar Cooke-Davis (2002) att lärande från erfarenheter av tidigare projekt är en av tre 

faktorer som tycks vara avgörande för att uppnå ett lyckat projekt inom organisationen. 

 

3.5 Lean i projekt  

Enligt Karim & Arif-Uz- Zaman (2013) för att en projektverksamhet ska lyckas med Lean- 

implementering krävs det att Lean-strategier väljs med omtanken till att minska slöseri eller 

förbättra och underlätta aktiviteter i processerna. Författarna anser ytterligare att vid införande av 

Lean är det mest fördelaktig att föredra de principer, metoder och verktyg som har den största 

påverkan på aktiviteterna och processerna. 

 

Slöseri kan klassificeras på samma vis inom olika branscher och verksamheter men vad 

klassificeringen innefattar kan det skiljas mellan olika verksamheter. Detta leder till att varje 

verksamhet måste förutsättas från sina kunders behov och identifiera vilka sysselsättningar som 

är slöserier från kundernas perspektiv (Hamon & Jarebrant, 2007). 

 

3.5.1 Standardisering av processen  
 

Enligt Nepal et al. (2011) är standardisering en betydelsefull Lean-princip i projektverksamheten. 

Informationsutbyte, rapportering och andra rutinarbete är exempel på vad som kan standardiseras 

inom projektverksamheten. Exempelvis kan standardisering av rapportstruktur möjliggöra ett 

snabbare översikt över projektets läge.  

 

I studien “Standardized project management may increase development projects success” har 

Milosevic och Patanakul (2015) identifierat tre områden inom projekt som har mest behov av 

standardisering för ett högre projektsuccé: projekthanteringsverktyg, ledarskap och 

projektprocess.  

 

Standardisering av projekthanteringsverktyg innebär att en blandning av verktyg används 

konsekvent i projektprocessen samt att företaget skall utveckla ett mallverktyg som sedan 

anpassas för användning i ett specifikt projekt.  

 

Standardiserat ledarskap går ut på att erfarenheter i form av exempelvis konflikthantering och 

förhandlingar samt styrnings- och planerings kunskaper standardiseras.   

 

Standardiserad projektprocess går ut på att samma projektprocess ska användas av alla 

projektledare. Vidare menar Milosevic och Patanakul (2015) att en standardiserad projektprocess 

ska vara repeterbar och flexibel, vilket går ut på att varje projekt ska förses med samma sekvens 

av projektfaser, slutfasgrindar, milstolpar och aktiviteter samt ange hur man anpassar den 

standardiserade processen för att ta hänsyn till projektets detaljer med väsentligt olika storlek och 

komplexitet. 

 

 

 

 

 

 



- 17 -  

 

3.5.2 Kommunikation  

Enligt Sohi et al (2016) en enkel och effektiv kommunikation utgår en viktig del inom ett 

projekt. Han argumenterar att ökat kommunikation i form av dagliga möten och enkel 

informationsspridning kan minska komplexiteten i projekt. Nepal et al. (2011) anser att fysiska 

möten är mer effektiva jämfört med andra typer av kommunikation, detta för att mer information 

ofta delas vid fysiska möten. Det negativa aspekter med fysiska möten är att de ibland både 

kräver mer tid och håller på̊ längre än nödvändigt. Detta kan dock effektiviseras genom att 

fysiska möten kombineras exempelvis med visuella presentationer eller en standardiserad plan på 

vad som skall tas upp under mötet. (Nepal et al., 2011) 
 
Enligt Staats et al. (2010) är visualisering av projekt med hjälp av så kallade projekttavlor 

gynnsam för organisationen. Han menar att den snabbt ger hela organisationen en överblick över 

projektets status samtidigt som det också̊ visat sig underlätta problemlösning. Projekttavlorna ger 

möjligheten för projektledare att uppdatera projektets status oftare till skillnad från rapport 

uppdatering som är inte lika frekvent. 

 

Nepal et al. (2011) anser att lärande och undervisning i en verksamhet som vill åstadkomma en 

Lean- verksamhetsstrategi skall ske via speciella förhållanden mellan medarbetare, arbetsledare 

och chefer. Med speciella förhållande anses att arbetsledare och chefer inte ska säga vad 

medarbetare skall utföra utan istället ställa frågor som exempelvis hur, när, vad och varför? Detta 

för att uppmuntra till ett produktiv lärande genom att arbetskamraterna inspireras till att flitigt 

tänka hur de själva kan lösa problemen och därmed ökas den underförstådda kunskapen i 

verksamheten (Nepal et al., 2011). 
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4. EMPIRI  
Detta kapitel inleds med företagsbeskrivning samt beskrivning av projektet SWAP. Vidare 

sammanställs den data som erhölls under intervjuerna samt observationerna. 

 

4.1. Företagspresentation  

Företaget prgsweden AB erbjuder totallösningar inom telekommunikation. De utför installationer 

av master i alla förekommande miljöer och har bred kompetens, från siteprojektering till 

driftsättningar av anläggningar. Företagets kunder är bland annat Hi3G, Netel (Telia), Relacom 

(Telia), Rejlers (Telenor/Telia) samt Ericsson. Företaget har sitt områdeskontor i både Göteborg 

och Stockholm. Områdeskontoret i Göteborg där examensarbetet kommer att utföras räknar 7 

anställda varav 4 är projektledare. Företaget använder sig utav underentreprenörer, som uppgår 

till ungefär 25 arbetare som utför byggnationerna. Det kan variera från hur mycket arbetare det 

behövs vid olika projekt. 
 

4.2 Projektet SWAP  

Projektet SWAP går ut på att byta ut befintliga installationer i Hi3Gs nät (det vill säga 

mobiloperatören 3), detta för att förbättra mobiltäckningen för både 3G och 4G. Med 

installationer menas följande: basstation, antenner, radioenheter, transmission, likriktare, 

feederkabel, fiberkabel samt elkabel. Projektet omfattar cirka 300 siter och det utförs cirka 5 siter 

i veckan. Projektet startades i oktober 2017 och kommer att avslutas under januari 2019.  

 

4.2.1 Roller inom projektet  

För att illustrera de olika rollerna inom projektet och dess koppling till varandra har en modell 

av verksamhetsnivåer skapats.  

Figur 2. Verksamhetsnivåer  

 

 

Rollerna som markerats i Figur 2 utgör ett centralt team inom projektet SWAP. Längst upp i 

figuren befinner sig chefen som är ansvarig för samtliga projekt som genomförs i verksamheten. 

I projektet SWAP arbetar en projektledare som är ansvarig för hela projektet.  Under 

projektledaren finns en arbetsledare som fungerar som en länk mellan arbetslagen och 

projektledaren. Projektet SWAP har sex arbetslag med 3 montörer i varje arbetslag. 
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Övriga avdelningar, till exempel ekonomiansvarig eller lageransvarig bidrar med stöttande 

verksamhet i projektet SWAP, men är även delaktiga i andra projekt vid sidan av. 

Ekonomiansvarig tar till största del hand om fakturering och lageransvarig tar emot material 

samt ser till att materialet läggs på rätt plats till respektive site.    
 

4.2.2 Nulägesbeskrivning av projektet SWAP  
 

Projektet SWAP går till på följande sätt: Kunden skickar in en förfrågan som möts sedan med en 

offert från chefen. Projektledaren får sedan information om siter i form av tidigare 

dokumentation som innehåller bland annat site data samt site info. Utefter det planerar 

projektledare hur många underentreprenörarbetslag som krävs samt sammanställer en tidsplan 

när byggnation av respektive site ska ske.  Därefter startar ett omfattande steg där projektledaren 

eller arbetsledare åker ut till respektive site för att reka den samt dokumentera vad som finns 

installerat på site och vad som behöver kompletteras eller bytas ut. Projektledaren gör sedan en 

ritning över alla kopplingar och installationer på en site samt beställer material utifrån det som 

har rekats. I nästa steg sammanställs all information till en arbetsorder som sedan skickas vidare 

till arbetslaget som ska utföra byggnationen. Därefter sker hämtning av material från lagret 

utifrån arbetsorder och installation av utrustning påbörjas. Under tiden all installation sker åker 

arbetsledaren ut till siter i fall problem uppstår samt för att kontrollera arbetet. Arbetsledaren 

fungerar som en länk mellan projektledaren och arbetslagen. Efter en utfört 

installation/byggnation av masten ska arbetslaget dokumentera vad som har installerats och 

skicka det vidare till projektledaren. Efter en komplett dokumentation sker en intern besiktning 

och all dokumentation skickas till kund. Kunden kan också komma och göra en besiktning samt 

komma därefter med synpunkter.   

   

 

Roll Antal år i branschen Erfarenhet i Lean  

Projektledare 9 Aldrig arbetat men känner till konceptet  

Arbetsledare  4 Aldrig arbetat men känner till konceptet 

Montör 1 8 Ingen erfarenhet  

Montör 2 3 Ingen erfarenhet 

 
Tabell 1. Respondenternas befattning och tidigare erfarenheter vad gäller tankesättet Lean management.   

 

 

4.3 Slöserier inom projektet   

Nedanför rubriken följer sammanställningen av vad respondenterna tycks gällande de varierande 

typerna av slöseri.:  

 

1. Överproduktion  

Alla fyra respondenterna var eniga i sina svar om att överproduktion inte uppstår inom projektet 

SWAP.  Enligt den ansvariga projektledare finns det en plan som alla måste hålla sig till. Ibland 
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uppstår det problem och en viss byggnation eller programmering av anläggningen inte kan 

utföras enligt plan då behöver den ansvariga projektledare planera om. Detta sker dock väldigt 

sällan och har ingen större påverkan på projektet. 

  

2. Väntan       

Respondenterna var eniga i sina svar vad gäller frågan om väntan är en vanlig förekommande fel 

inom projektet SWAP. Väntan uppstår av olika anledningar och är enligt respondenterna ett 

problem som kan och borde förbättras inom projektet. Exempel på nämnda anledningar var 

väntan på material. Materialet beställs av väldigt många olika leverantörer och de använder sig av 

olika transportbolag. Respondenterna menar dock att väntan på leverans av material är svårt att 

göra något åt från företagets sida.  

 

Andra nämnda anledningar som företaget har lättare att påverka är projekteringsfel. En utav 

respondenterna menar att det kan uppstå situationer där projektledare eller arbetsledare som rekar 

och sedan projekterar siten missar att exempelvis dokumentera att väggarna är gjorda av betong. 

“Exempelvis om vi ska fästa en antenn och vi trodde att väggarna var gjorda av trä men när vi 

kommer på plats så upptäcker vi att väggarna är gjorda av betong då behöver vi beställa andra 

fästen och vänta på deras leverans. ” 

 

Under en intervju med projektledare som är ansvarig för projektet så uppmärksammades att vid 

byggnation av en site är det så många som är inblandade att det nästan alltid uppstår situationer 

då vi behöver vänta på någon och även om företaget ligger i fas mot tidplanen så är det inte säkert 

att underentreprenörerna eller andra iblandade parter som gör det.  

 

3. Transporter  

Via de genomförda intervjuerna med projektledare, arbetsledare samt två montörer framkom det 

att det ibland sker onödiga transporter av material. Orsaken till detta är oftast dåligt information 

om sitens konstruktion, vilket ofta resulterar i att arbetslaget behöver åka fram och tillbaka för att 

erhålla de material och verktyg som behövs. 

 

“Våra anläggningar ligger så långt borta och vi försöker därför att planera våra transporter. “  

 

Ovanstående citat kommer från intervjun med en utav arbetsledare som anser att företaget alltid 

försöker att planera transporter till anläggningar eftersom deras anläggningar ligger så pass långt 

från det centrala lagret.  

 

4. Överarbete  

Enligt respondenterna överarbete ses inte heller som något typ av slöseri inom projektet SWAP. 

De två montörer som intervjuades nämner under intervjuns gång att de delar upp jobbet mellan 

varandra och på så sätt undviker dubbelarbete.  

 

5. Lager   

Utifrån intervjuer som genomfördes med arbetsledare samt projektledare kom det fram att 

företaget prgsweden lagrar utrustning som skall installeras samt gammal utrustning som har 

demonterats. Den gamla utrustningen ställs på pall, lagras i några veckor och skickas därefter till 

SIMS recycling och STENA som är en återvinningsstation.  
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Arbetsledare talar även om att det ibland kan vara så mycket utrustning som har demonterats att 

det inte finns plats för det inkommande utrustning. Enligt honom sker detta dock väldigt sällan då 

företaget bokar in kontinuerliga transporter utav den gamla utrustningen.  

 

6. Onödiga rörelse 

De två montörer som intervjuades var både överens om att det ofta sker onödigt springande ute 

på anläggningen. Detta eftersom anläggningar ligger oftast i skogen och det går inte köra fram 

med bilen och därför måste man bära utrustningen. Enligt de är det viktig att planera momenten 

och ta med sig de redskap som kan behövas för att slippa gå flera vändor fram och tillbaka. 

Onödig springande efter verktyg tar ofta väldigt lång tid samt har negativ påverkan på ett 

effektivt byggande.  Samtidigt påpekar de att det kan även vara svårt att ha ordning och reda på 

anläggningen då verktyg har ingen bestämd plats eftersom de besöker ca 5 anläggningar per 

vecka och varje anläggning ser annorlunda ut.  

 

“Vi som är projektledare och arbetsledare - vår största problem är lager”  

En av intervjuade projektledare uttryckte ovanstående citatet på frågan om det sker onödiga 

förflyttningar på arbetsplatsen.  Han menar att företagets lager är ganska stort och ibland för att 

hämta något behöver man gå en längre sträcka eller gå till en annan byggnad. Det som används 

mest försöker de att ha så nära som möjligt. 

 

7. Produktion av defekta produkter  

I frågan om respondenterna upplevde att de behöver göra om saker, korrigera något under 

projektets gång var alla tre personer överens att det händer ganska ofta. Felkopplingar är exempel 

på omarbete som i efterhand måste åtgärdas.  

  

Via de genomförda intervjuerna framkom det av både projektledare och arbetsledare att vid 

planering av ett sådant projekt är det väldigt svårt att förutse allting. Bara på några arbetsdagar 

ska de besöka en helt ny arbetsplats och genomföra ombyggnation av utrustning eller bygga en 

helt ny anläggning. “Vi har en byggarbetsplats i tre dagar och sen så flyttar vi till en ny 

byggarbetsplats så det blir väldigt många olika byggarbetsplatser.” De menar att även om de har 

kollat på ett jobb och planerat det, men väl när de skickar ut folk för att göra detta jobbet så 

kommer det information om att jobbet inte kunde utföras som planerat och arbetsgruppen 

behövde utföra arbetet på ett annat sätt istället.  

 

Enligt respondenterna i 50 % av fallen blir det återbesök på arbetsplatsen. Det är oftast mindre 

och enkla fel som behöver åtgärdas och då planerar man det och klämmer in det på en dag. I fåtal 

fall har det skett ganska grova missar i planeringsstadiet som ledde till att man fick göra ett rejält 

återbesök så att flera personer behövde åka och fixa detta.  

 

8. Outnyttjad Kompetens  

Alla fyra respondenterna anser att företaget inte har problem med att inte fullt ut tar tillvara på 

den kompetens hos medarbetarna som arbetar inom företaget. Under intervjuerna med både 

projektledare, arbetsledare samt montörer framkom det att prgsweden är ett litet företag med 

endast sju anställda och tolv underentreprenör montörer vilket leder till att alla hjälps åt och 

försöker ta tillvara på den kompetens och erfarenheter som ens kollegor har. 
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4.4 Åtgärder  

Respondenterna hade olika förslag på åtgärder som kunde vidtas för att reducera de olika 

slöserier. På frågan om hur prgsweden jobbar för att reducera väntetid nämndes så kallade 

“måndagsmöte” som enligt respondenterna ger bra intern kommunikation på arbetsplatsen. 

Möten tar oftast en timme och det är chef, ekonomiansvarig samt projektledare och arbetsledare 

som är ansvariga för de olika projekt som deltar. Under mötets gång går man igenom vad som 

väntas under veckan och i fall man har stött på några problem under föregående vecka. Är det 

någonting som inte gick som planerat, försöker man analysera varför det gick fel och vad kan 

man göra för att det inte ska hända nästa gång. Vid akuta problem kommuniceras medarbetarna 

via en gruppkonversation- smsfunktion där både projektledare och arbetsledare är delaktiga. 

 

Det som hade kunnat vara bättre är “veckomöte” i var och en projektgrupp där montörer 

projektledare samt arbetsledare träffas och går igenom nästkommande vecka samt analyserar de 

problem som har uppstått i förgående vecka. I dagsläget håller man inga sådana möten inom 

projektet men enligt respondenterna är det någonting som hade kunnat förbättra kommunikation 

inom projektet och därmed minska slöserier.   

 

Respondenterna betonar också vikten av enkel språk och tydlig kommunikation. Detta är enligt 

de viktig för att arbetet skall flyta på som den skall.       

 

Det som uppmärksammades under intervju var att varje projektledare är inriktad på sitt projekt 

och arbetar enligt olika rutiner. Exempelvis mappstrukturen ser olika ut för olika projekt 

beroende på vilken projektledare som håller i projektet. Ett annat exempel är hur information 

delas ut till arbetslag ser också olika ut beroende på projektledare. Enligt intervjuad projektledare 

kan detta skapa problem då projektledaren blir exempelvis sjuk och någon annan som inte är 

insatt i projektet skall ta över hans arbetsuppgifter. Enligt honom borde företaget ha mer 

standardiserade arbetssätt.  

 

Alla fyra respondenter var överens om att införande av ett nytt arbetssätt kräver att alla är med 

och är delaktiga under resans gång. Enligt respondenterna kan det uppstå situationer där de 

personer som har varit med i branschen ett längre tag gärna inte förändrar sitt arbetssätt. Det är 

därför viktigt att lita på varandra även ifall man själv inte kan den nya metoden eller tekniken. 

Det är även viktig enligt respondenterna att alla vet varför förändringen sker och hur den ska gå 

tillväga.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS  

I detta kapitel presenteras analys och resultat av den insamlade empirin i förhållande till det 

teoretiska ramverket som har tagits fram.  

 

5.1. Analys  

Petersson et. al. (2009) talar om sju plus ett slöseri inom Lean management. Utifrån leans åtta 

definierade slöseri-kategorier hade respondenterna nämnd fyra av de åtta kategorier som främsta 

orsaker till icke värdeskapande aktiviteter och hinder för en effektivare projektprocess. Genom 

en sammanställning av svaren visade det sig att väntan, transporter, onödiga rörelse och 

produktion av defekta produkter var de främst bidragande orsakerna till moment som inte är 

värdeskapande.          

 

Utav de åtta slöserier så är det överproduktion som ofta tycks vara det allvarligaste problemet, 

detta eftersom den ofta ger upphäv till andra typer av slöserier (Petersson et. al. 2009). Via de 

genomförda intervjuerna framkom det att överproduktion inte är något större problem inom 

företagets projektverksamhet. 

            

Väntan, som är ett annat av Leans åtta slöserier och som också påtalades som en av de vanligaste 

slöserierna vid intervjuerna, kan bero av många olika faktorer. Enligt Petersson et. al. (2009) så 

kan bakomliggande faktorer till onödig väntetid vara att rätt material inte har anlänt i tid eller att 

det saknas information om vad som ska göras. Respondenternas svar instämmer till en delvis 

med det teoretiska ramverket. Väntan för de själva ofta beror på projekteringsfel alltså dålig 

information om sitens konstruktion som i sin tur orsakar väntan på material då materialet måste 

beställas i efterhand. Väntan kan också bero på leverantörer som är sena med leverans av 

materialet.  

 

Det som den insamlade empirin klargjorde angående åtgärder var att bland annat information om 

sitens konstruktion måste vara bättre för att lyckas reducera de upplevda slöserierna. Många 

slöserier inom projektet uppstår just på grund av bristande information om sites konstruktion. 

Detta är någonting som skulle kunna lösas genom mer standardiserade arbetssätt samt 

standardisering av projektprocessen.  Nepal et al. (2011) menar att standardisering är en viktig 

Lean-princip i projektverksamhet och rapportering, informationsutbyte är exempel på vad som 

kan standardiseras. Genom att standardisera projektprocessen skulle projektledarna använda sig 

av samma mappstruktur samt samma projekteringsverktyg vilket skulle kunna reducera 

projekteringsfel.      

      

Det krävs också̊ att det är en bra kommunikation mellan medarbetarna för att reducera de 

upplevda slöseriarna. Enligt Sohi et al (2016) en enkel och effektiv kommunikation utgår en 

viktig del inom ett projekt. Kommunikation i form av dagliga möten och enkel 

informationsspridning kan minska komplexiteten i projekt. Veckomöte är någonting som 

respondenterna tyckte var ett bra alternativ för att förbättra kommunikation mellan medarbetarna. 

Enligt de är enkla språk och tydlig kommunikation viktiga för effektiv projektverksamhet.   
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Ytterligare exempel på metoder för att minimera slöserierna kan vara 5s metoden. Genom att 

applicera 5s-tänk kan exempelvis markeringar göras för vad som skall ligga på vilken plats. 

Detta ger en bättre ordning på arbetsplatsen och gör det lättare att arbeta effektivt. Att skapa vana 

är också en av 5s aktiviteter och detta moment är det viktigaste, men även många gånger det 

svåraste. Det handlar om att få alla inblandade parter att följa den överenskomna standarder 

vilket ofta kräver att medarbetarnas inställning och beteenden förändras. (Peterson et al. 2009). 

            

För att lyckas med att införa Lean i en organisation så är det, enligt Runebjörk och Wendleby 

(2013), viktigt att ta i beaktan att det inte är bara arbetssättet som har ett behov för förändring 

men däremot att filosofin och kulturen som råder i företaget. Enligt Pavnaskar et al (2003) 

många implementerings försök som har gjorts har inte varit lyckade för att företagen har försökt 

efterlikna tidigare lean arbete från organisationer som har lyckats med lean implementering. De 

menar att metoder och verktyg borde väljas utifrån företagets förutsättningar.    

 

Under intervjuerna framkom respondenternas medvetenhet  att nytt arbetssätt kräver att alla är 

med och är delaktiga under resans gång. Detta är någonting som Nepal et al (2011) också 

poängterar att undervisning och lärande i en verksamhet som vill uppnå̊ en Lean- 

verksamhetsstrategi skall förekomma genom unika relationer mellan arbetsledare, medarbetare 

och chefer.   

 

5.2 Vilka slöseri relaterade problem upplever företaget som hinder 
för en effektiv projektverksamhet? 

En lyckad minimering av slöserier kräver att identifiera var de grundläggande problemen ligger. 

Genom den insamlade empirin gavs en klar bild av vilka av Leans slöseri-kategorier som har 

störst påverkar projektverksamheten hos företaget prgsweden. De slöserier som, enligt den 

insamlade empirin och teorin, är vanligast förekommande är omarbete, väntan, rörelse och 

transporter. 

  

5.3. Vilka åtgärder kan små och medelstora företag som helt eller 
delvis arbetar med projektverksamheten vidta för att reducera 
upplevda slöserierna? 

Standardisering av projektprocessen är grunden till hela effektiviseringsprocesser. 

Standardisering av projektprocessen samt standardisering av arbetssätt inom projekt kan leda till 

att väntetid inom projektet minskas. Med hjälp av 5S aktiviteter onödiga rörelse på arbetsplatsen 

kan minimeras. Genom veckomöten kan intern och extern kommunikation bli bättre och därmed 

minska återbesök på arbetsplatsen. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER  

I detta kapitel presenteras en diskussion kring studiens resultat, implikationer och 

begränsningar. Kapitlet tar också̊ upp slutsatser och rekommendationer samt förslag till vidare 

forskning. 

 

6.1 Resultat  

Utifrån analysen av resultat från fallstudien framgår det att inom projektverksamheten 

identifieras slöserier som i överstämmelse med teorin kan minskas eller elimineras helt genom ett 

arbetssätt grundat på lean. Projektverksamheten har behov av att använda Lean till att bland 

annat; standardisera, eliminera väntetider, eliminera onödiga rörelse samt skapa tydliga 

arbetsbeskrivningar och rutiner. 

Förutsättningarna för att lyckas med Lean inom projektverksamheten är något bristfälliga. Visa 

stödjande aspekter är tillräckliga medan andra har brister. Analysen av resultat från fallstudie 

visar att stödjande aspekterna i form av kompetens och utbildning är tillräckliga medan andra 

som exempelvis tydligare kommunikation, tydligare rutiner och tydligare ledarskap har ett behov 

av förbättring.   

Studiens resultat kan skapa en bild av hur företagets projektverksamhet kan påbörja applicering 

av Lean. Vidare kan resultatet av hur de olika arbetsgrupper ser på slöserier även vara intressant 

för projektmedlemmar inom projektet SWOP samt även inom andra projekt på företaget. Genom 

att de anställda erhåller en större förståelse för projektmedlemmars syn på slöserier skulle studien 

kunna bidra till att införande av nya metoder blir lättare att genomföra även inom andra 

organisationens projekt.    

Eliminering av sölerier skulle ha positiv inverkan vad gäller företagets hållbarhetsarbete.   

Exempelvis eliminering av onödiga transporter inom projekt kan ses som miljömässig fördel då 

koldioxidutsläpp minimeras. Andra aspekter av hållbarutveckling som social och ekonomisk 

hållbarhet skulle också kunna gynnas genom ständiga förbättringar. Att företag ständigt lärs och 

förbättras leder förhoppningsvis till förbättringar av arbetsförhållande, både fysiska och 

psykiska, vilket skulle kunna ses som socialt ansvar.  

 

I enlighet med den insamlade teorin, antal företag ökar och likaså konkurrensen samt 

kundkraven, därför är effektivisering inom företag ett mycket aktuellt ämne. Även om ett företag 

inte anser behöva sig effektivisering idag är det stort sannolikt att resultat i denna rapport kan 

komma till användning i framtiden.  

 

Fallstudiens resultat som har tagits fram har en god trovärdighet då den insamlande empirin 

stödjer och kan kopplas till dokumenterad teori. Därav anses även framtaget resultat vara 

användbart av liknande företag som vill införa Lean inom sin projektverksamhet.  

 

Som det står beskrivet i kapitel 2.4 Validitet så är rapporten baserad på en fallstudie av ett 

företag där författarna valde att genomföra intervjuer samt deltagande observationen, detta för att 

höja studiens trovärdighet. Genomförande av intervjuer och observationer på andra liknande 
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företag hade enligt författarna kunnat höja resultatets trovärdighet ytterligare.  

 

Intervjuerna har genomförts med tre personer som har olika arbetsuppgifter inom projektet, detta 

för att omfatta så många områden och slöserier som möjligt. Respondenterna har till största del 

varit eniga i sina svar under intervjuer. Empirin och teorin överensstämmer också till största del 

vilket höjer trovärdigheten på̊ analysen.   

  

För att få en fullständig bild av projektets effektivitetsproblem och därmed identifiera ytterligare 

slöserier hade det varit nyttig att inkludera leverantörer då även dem har stor betydelse för 

processens genomloppstid. Detta var någonting som kom fram under intervjun med 

arbetsledaren. Han menade att det är viktig att samarbeta med leverantörer med flexibla 

egenskaper samt leverantörer som är effektiva i kommunikationen. 

 

6.2 Begränsningar  

Arbetet är begränsat till små och medelstora företag som helt eller delvis arbetar i projektform. 

Arbetet är utfört som en fallstudie hos företaget prgsweden där samtliga intervjuer samt 

observationer har skett. Studien omfattar ett specifikt projekt. då han anser att projektet är 

karakteristisk för företagets generella genomförande av ett projektprocess.          

     

Ovanstående avgränsningar har enligt författarna varit viktiga för att arbetet skall kunna 

genomföras inom det angivna tidsintervallet. Trots alla avgränsningar som har gjord anser 

författarna att resultat är relevanta för liknande företag då empirin och teorin stämmer överens så 

pass mycket 

 

6.3 Slutsatser och rekommendationer  

Syfte med examensarbete var att undersöka möjligheterna med att använda Lean inom 

projektverksamheten med utgångspunkt i olika typer av slöserier och stödjande aspekter. Syftet 

formades på grund av företagets effektivitetsproblem som ledde till att deras projekt blev 

försenade. Antal företag i Sverige ökar vilket innebär större konkurrens samt ökning av 

kundkraven. Där är effektivt arbete en viktig del. För att uppfylla syftet med examensarbete 

formulerades det två forskningsfrågor som innebar att finna slöserier inom projektverksamheten 

samt ge förslag på återfärder som kan vidtas.  

Studien visar att projketverksamheten har behov av Lean, främst inom dessa typer arv slöserier; 

omarbete, väntan, onödiga rörelse och onödiga transporter.  

 

Med hjälp av genomförda intervjuer, observationer samt litteraturstudie har följande 

rekommendationer framtagits: 

 

• Standardisering av projektprocessen samt verktyg inom projekt kan leda till att väntetid inom 

projektet minskas och uppföljning av projektet blir enklare att följa.  

• Veckomöte samt tydligare kommunikation både externt och internt inom projektet leder till 

att risken för omarbete minskar samt onödig springande på arbetsplatsen reduceras.  

• Genom att använda 5s metoden kommer onödig springande på arbetsplatsen betydligt 

reduceras då saker och ting kommer att ha bestämd plats och medarbetarna kommer arbeta 
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enligt bestämda rutiner.     

 

För att realisera alla dessa åtgärder så krävs det engagemang genom hela organisationen. Det är 

också viktig att ta hänsyn till att det är inte bara arbetssättet som har ett behov av förändring utan 

framförallt kulturen och filosofin som råder i företaget. 

 

6.4 Vidare forskning  

Då det i dagsläget återstår mycket arbete vad gäller utveckling av metoder, principr och verktyg 

för tillämpning av Lean inom projektverksamhet hade det varit intressant att genomföra en 

liknande studie i andra företag som helt eller delvis arbetar med projektverksamheten. Detta för 

att kunna göra bredare generalisering av studiens resultat och därmed stärka studiens validitet.  

 

Vidare hade det även varit intressant att applicera de föreslagna åtgärderna i företagets 

projektverksamhet för att se om de leder fram till förväntade resultat. Dessutom hade det även 

varit intressant att se om tillämpning av samma typ av åtgärder i andra företag som helt eller 

delvis arbetar med projektverksamheten hade kunnat resultera i liknande effekter.   

 

Vi vill uppmuntra att fler studier inom området lean i projekt genomförs på företag som helt eller 

delvis arbetar i projektform. 
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BILAGOR 

 
Bilaga 1: Frågeformulär 

 

Intervjuguide 1  
      

Introduktion 

 

Vilken roll har du inom företaget  

      

Hur länge har du arbetat inom denna bransch? 

 

Har du några tidigare erfarenheter av Lean som arbetssätt? 

     

Slöserier 

Nu kan vi gå över till frågor som med hjälp av kommer jag kunna identifiera slöserier 

(aktiviteter som inte tillför något värde) inom företaget  

 

1. Överproduktion  

 

Upplever du att ni utför aktiviteter i snabbare tempo eller i tidigare skede än vad som behövs? 

Exempelvis bygger en mast i snabbare tempo en vad som behövs?  

 

Hur tycker du det här skulle kunna förbättras? 

 

 

2. Väntan       

 

Upplever du att ni får vänta i onödan för att kunna utföra arbetet? Exempelvis vänta för att rätt 

material inte har anlänt i tid eller att det saknas information om vad som ska göras.  

 

Hur tycker du det här skulle kunna förbättras? 

 

3. Transporter  

 

Upplever du att det sker onödiga förflyttningar / transporter? Exempelvis förflyttning/transport 

av material eller verktyg som är felplacerade.  

 

Hur tycker du det här skulle kunna förbättras? 

 

4. Överarbete  

 

Upplever du att ni göra mer än vad kunden kräver och är villig att betala för. Exempelvis kan det 

till exempel handla om att uppnå högre kvalitet på till exempel konstruktionen än vad kunden 

kräver eller dubbeldokumentation.  

 

Hur tycker du det här skulle kunna förbättras? 
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5. Lager  

 

Upplever du att det lagras exempelvis maskiner eller annan utrustning i större mängder än 

behövligt. 

 

Hur tycker du det här skulle kunna förbättras? 

 

6. Onödiga rörelse 

 

Upplever du att ni måste göra onödiga förflyttningar för att utföra saker? Exempelvis gå en 

längre sträcka för att hämta ett verktyg eller exempelvis leta efter föremål.   

 

Hur tycker du det här skulle kunna förbättras? 

 

 

7. Produktion av defekta produkter  

 

Upplever du att ni behöver göra om saker? Exempelvis fel i produktionen som leder till 

korrigeringar. 

 

Hur tycker du det här skulle kunna förbättras? 

 

 

8. Outnyttjad Kompetens  

 

Upplever du att ni har outnyttjad kompetens gällande människors förmåga? Exempelvis 

begränsat ansvar, eller att man inte fullt ut tar tillvara på den kompetens hos medarbetarna som 

arbetar inom företaget.  

 

Hur tycker du det här skulle kunna förbättras? 

 

Stödjande aspekter 

      

Hur upplever du att ni samarbetar och kommunicerar med varandra? Vad kan bli bättre?    

        

Upplever du att ni jobbar efter bestämda rutiner? På vilket sätt? Vad kan bli bättre? 

 

Finns det någonting utöver det vi har pratat om som du tycker kan fungera bättre hos er?  

      

Då var vi klara. Vi kommer att skicka ut rapporten till företaget så at ni kan se det slutliga 

materialet. 

      

Tack för din medverkan
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