
Lean projektverksamhet
En fallstudie utförd hos Vattenfall Vattenkraft

Julia de Bruin

Civilingenjör, Industriell ekonomi 
2017

Luleå tekniska universitet 
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 
 

	

 

 

Lean projektverksamhet  
En fallstudie utförd hos Vattenfall Vattenkraft 

 

Lean project organisation  
A case study at Vattenfall Vattenkraft  

 

Examensarbete inom ämnesområdet kvalitetsutveckling vid Luleå tekniska 
universitet och Vattenfall Vattenkraft AB i Luleå. 

 

Författare: Julia de Bruin 

Handledare Vattenfall: Jessica Espling  

Handledare LTU: Fredrik Backlund 

 

 

 



 
 

 

 

 

 	



 
 

Förord 

Den här studien är resultatet av mitt examensarbete efter studier till civilingenjör inom 
industriell ekonomi. Examensarbetet är genomfört hos Vattenfall vattenkraft i Luleå under 
höstterminen 2016 inom ämnesområdet kvalitetsutveckling vid Luleå tekniska universitet. 
Genom att studera Vattenfall Vattenkrafts arbete med Lean inom projektverksamheten har 
studien syftat till att utvärdera och ta fram rekommendationer för vidare utveckling av arbetet 
med Lean-inspirerade arbetssätt. Genomförandet av examensarbetet har varit utmanande, men 
också väldigt intressant och lärorikt. Vattenfall vattenkraft menar att studien har överträffat 
deras förväntningar och lett till förbättringar i och med att rekommendationer kontinuerligt 
implementerats, vilket jag personligen är mycket stolt över.  

Först och främst vill jag tacka Vattenfall Vattenkraft för det varma bemötandet, stöttande och 
handledning under examensarbetet. Ett extra stort tack till min handledare Jessica Espling, vid 
Vattenfall Vattenkraft, som lagt tid och energi på att handleda mig i arbetet och gav mig 
möjligheten att undersöka ett aktuellt och intressant område. Jag vill också tacka min 
handledare vid Luleå tekniska universitet, Fredrik Backlund, för värdefulla synpunkter och 
expertis inom ämnesområdet som bidragit till arbetets kvalitet. Resultatet av detta arbete 
skulle inte ha varit detsamma utan ert stöd. 
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Sammanfattning   

Lean kan leda till ökad konkurrenskraft och produktivitet och har därför blivit ett välkänt 
begrepp som återfinns i många organisationer. Lean kan definieras som en 
verksamhetsstrategi, bestående av värderingar, principer, metoder och verktyg, med syfte att 
kontinuerligt förbättra och utveckla verksamheten. Lean härstammar från 
tillverkningsindustrin men kan och bör även appliceras i andra typer av verksamheter.  

Ett projekt kan definieras som en unik process bestående av ett antal samordnade och styrda 
aktiviteter, initierade för att uppnå ett mål som uppfyller specifika krav inklusive 
begränsningar i tid, kostnad och resurser. Det finns studier av Lean inom vissa typer av 
projekt, exempelvis produkt- och mjukvaruutveckling samt byggkonstruktion. Trots detta 
konstateras det i ett antal studier att det kvarstår mycket arbete med att utveckla principer, 
metoder och verktyg för tillämpning inom projektverksamheter. Syftet med denna studie är att 
utvärdera och ge rekommendationer för applicering av Lean inom en projektverksamhet. 

En fallstudie har genomförts av projektverksamheten på Vattenfall Vattenkraft, och deras 
arbete med att införa Lean. Fallstudien har bidragit till att skapa en djup förståelse för det 
generella konceptet, Lean projektverksamhet, i den specifika kontexten, Vattenfall 
Vattenkrafts projektverksamhet. För att skapa djupare förståelse för studiens ämnesområde 
och som underlag för analys av empiri har en teoretisk referensram byggts upp av 
vetenskapliga artiklar inom tre områden: Lean, projekt och Lean i projekt. Genom 
fokusgrupper, intervjuer och observationer har empiri, i avseende på hur Vattenfall 
Vattenkraft arbetar samt hur Lean, specifikt inom projektverksamheten, kan utvecklas.  

För att lyckas med en Lean-verksamhetsstrategi är det viktigt för projektverksamheten att ta 
tillvara på individernas erfarenheter och kunskaper. Samtidigt är det viktigt att hela 
organisationen arbetar för att skapa och kontinuerligt förbättra nuvarande standarder och 
arbetssätt och på så sätt bli en lärande organisation. I studien identifierades följande fem 
prioriterade principer som utgångspunkt för fortsatt införande av Lean:  

1. Tydliga kommunikationsflöden och processer som för upp problem till ytan. 
2. Standardisering av arbetssätt som en grund för ständiga förbättringar.  
3. Visuell styrning för att skapa en överblick och föra upp problem till ytan.  
4. Utveckla ledare som förstår arbetet, lever efter företagets filosofi och lär ut den till 

andra.  
5. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra.  

För att tillämpa dessa principer rekommenderas bland annat följande Lean metoder och 
verktyg: värdeflödesanalys, standardisering, videomöten, avvikelsehantering, riskanalys, 
förbättringsförslag, förbättringsgrupper.  



 
 

Abstract  

Implementation of Lean can lead to substantial gains in competitive advantage and 
productivity and has therefore been a concept that can be found in many organizations. Lean 
can be defined as a business strategy that consists of values, principles, methods and tools, 
with the purpose to continuously improve and develop the business. Lean originated from the 
manufacturing industry but can also be applied to other types of organizations.  

A project can be defined as a unique process consisting of a number of coordinated and 
controlled activities, including constraints of time, cost and resources, that is initiated to 
achieve a specific goal. There are some studies of Lean in certain types of projects e.g. 
product and software development. However, researchers noted that it still remains a lot of 
work to develop principles, methods and tools for Lean in project organizations. The purpose 
of this study is to evaluate and make recommendations for further development of Lean-
inspired work methods within the project organization of Vattenfall Vattenkraft.   

To create a deep understanding of the general concept, Lean in project organizations, in the 
specific context, Vattenfall Vattenkraft, a case study has been carried out. To get an 
understanding for the subject area and provide support for the analysis, a theoretical 
framework has been built up of scientific articles within three areas; Lean, projects and Lean 
projects. Through focus groups, interviews, and observations empirical data has been 
collected to obtain an insight into how the company works and how Lean-inspired work 
methods can be further developed within the project organization. 

To succeed with a Lean business strategy, it is important for the project organization to take 
advantage of the individuals’ experiences and knowledge at the same time as they have to 
work together to create and continuously improve current standards and practices. Thus they 
can become an organization that is continuously improving. The study identified the 
following five key principles as a basis for the continued implementation of Lean: 

1. Clearly defined and continuous communication and process flow to bring problems to 
the surface.  

2. Standardization of tasks and processes as the foundation for continuous improvement. 
3. Visual control to create an easy overview and bring problems to the surface. 
4. Grow leaders who thoroughly understand the work, live the philosophy, and teach it to 

others.  
5. Become a learning organization through relentless reflection and continuous 

improvement. 

To apply the principles, the author recommends the following Lean-inspired methods and 
tools: value stream mapping, standardization, video conferencing, risk analysis, improvement 
suggestions, improvement groups among others. 
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1. Introduktion		

I detta avsnitt introduceras studiens bakgrund och problembeskrivning. Avsnittet avslutas 
med studiens syfte, undersökningsfrågor och avgränsningar.  

1.1 	Bakgrund		

Lean har blivit ett välkänt begrepp som återfinns i många organisationer (Liker & Morgan, 
2006). Pakdil och Leonard (2014) menar att effektiv implementering av Lean kan leda till att 
organisationer kan öka sin konkurrenskraft och produktivitet. Exempelvis strävar många 
organisationer efter att uppnå effektivare processer som förbrukar allt mindre resurser, samt 
skapar högre kvalitet till en lägre kostnad med hjälp av Lean (Pettersen, 2009). Enligt Modig 
och Åhlström (2015) kan Lean definieras som en verksamhetsstrategi, bestående av 
värderingar, principer, metoder och verktyg, med syfte att kontinuerligt förbättra och utveckla 
verksamheten.  

Enligt Liker och Morgan (2006) har Lean ofta tillämpats inom tillverkningsindustrin, som 
karaktäriseras av många repetitiva och ofta relativt enkla processer. Men de anser att Lean 
också kan och bör appliceras i andra typer av verksamheter, till exempel processindustri och 
tjänsteorganisationer. Inom dessa verksamheter kan arbetet också delas upp i processer, om än 
mer komplexa och mindre precisa. Enligt Liker (2009) har många organisationer som 
implementerat och lyckats upprätthålla ett Lean-initiativ upplevt stora fördelar. Inom 
fordonsindustrin har fördelar uppmärksammats så som ökad produktivitet, minskade ledtider 
och förbättrade arbetsförhållanden (Liker, 2009). Upplevda fördelar inom 
tjänsteorganisationer är bland annat förbättrad arbetsmiljö, samarbete, fokus på 
värdeskapande aktiviteter, ökad effektivitet och allas delaktighet i det kontinuerliga 
förbättringsarbetet (Drotz & Poksinska, 2014; Laureani, Anthony & Douglas, 2010).  

Lean är en beskrivning av Toyotas Produktionssystem (TPS) och myntades av Krafick (1988) 
för att kunna tllämpa Lean inom andra verksamheter (Krafick, 1988). Liker och Morgan 
(2006) noterar, baserat på studier av TPS, att det krävs omfattande insatser över en längre tid 
för att en organisation ska uppnå en kultur där organisationen ständigt lär och förbättrar. 
Vidare menar de att anledningen till att det krävs omfattande insatser över en längre tid är att 
Lean inte endast innebär implementering av metoder och verktyg utan även innefattar en 
förändring av värderingar och principer. Trots att Lean har implementerats i många 
organisationer så är det endast ett fåtal som lyckas uppnå den önskade nivån av framgång, det 
vill säga en organisation som ständigt lär och utvecklas (Liker, 2009). Istället upplever många 
endast kortsiktiga förbättringar. Liker (2009) menar att Lean inte kan kopieras från en 
organisation till en annan utan att anpassning och utveckling av värderingar, principer, 
metoder och verktyg är viktigt eftersom att alla organisationer är olika. För att uppnå 
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långsiktiga fördelar och undvika kortsiktiga förbättringar menar Liker och Morgan (2006) att 
Lean bör implementeras i alla delar av organisationen, exempelvis inom produktion, ekonomi, 
försäljning så väl som verksamhetsledning. 

Ett projekt kan definieras som en unik process, som endast genomförs en gång, bestående av 
ett antal samordnade och styrda aktiviteter med start- och slutdatum (Tonnquist, 2010). 
Vidare är projekten initierade för att uppnå ett mål som uppfyller specifika krav inklusive 
begränsningar i tid, kostnader och resurser. Eftersom ett projekt är en unik process så bör 
Lean, som syftar på förbättring av repetitiva processer, appliceras och anpassas på ett annat 
sätt inom en projektverksamhet. Utifrån en genomförd litteraturstudie kan det konstateras att 
studier inom Lean i projektverksamheter är mycket begränsade. Pons (2008) menar att det 
finns en koppling mellan Lean och projektledning men att begreppet Lean i projekt är löst 
definierat och implementeras i varierande utsträckning inom olika organisationer. Han noterar 
också att Lean-projektledning i viss utsträckning lyfts fram i litteraturen, men att det saknas 
forskning relaterat till vilka områden inom projektledning som Lean tillför värde samt hur 
dessa fördelar kan nås på ett tillförlitligt sätt. Vidare förekommer viss forskning på Lean i 
produktutvecklingsprojekt samt i projekt kopplade till mjukvaruutveckling, men även denna 
forskning är begränsad (Pons, 2008; Nepal, Yadav & Solanki, 2011; Staats, Brunner & Upton, 
2010). Baserat på studier av projekt inom byggbranschen har Ballard och Howell (2003) 
funnit att anpassning och tillämpning av Lean inom projektverksamhet kan leda till stora 
organisatoriska fördelar som är jämförbara med de fördelar som upplevts inom 
tillverkningsindustri. Vidare menar Ballard och Howel (2003) att ett projekt kan anses ”vara 
Lean” när det levererar resultatet samtidigt som värde maximeras och slöseri minimeras. De 
konstaterar dock att det kvarstår mycket arbete med att utveckla principer, metoder och 
verktyg för tillämpning av Lean inom projektverksamheter, vilket leder till att detta område 
bör undersökas närmare.  

1.2 	Problembeskrivning	och	syfte		

Vattenfall AB producerar el från bland annat vind-, kärn- och vattenkraft. Vattenfall 
Vattenkraft är ett bolag inom Vattenfalls koncern som producerar el och säkerställer 
nuvarande och framtida drift och produktion av vattenkraft. Vattenkraften står för cirka 20 
procent av Vattenfalls totala elproduktion och har den unika egenskapen att kunna produceras 
när det finns behov genom att vatten kan lagras i reglermagasin. Vattenkraften möjliggör 
därför framtidens hållbara energisystem. (Vattenfall, 2015) 

Vattenfall Vattenkrafts verksamhetsuppdrag har förändrats från att omfatta drift och 
förvaltning till att vattenkraften ska möjliggöra ett hållbart energisystem. I och med ett större 
miljöfokus i Europa förändras energimarknaden, vilket leder till ökad produktion av förnybar 
energi samtidigt som andra energikällor minskar för att sedan kunna fasas ut. I och med en 
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ökning av förnybar energi från vind- och solkraft har vattenkraftens roll förändrats. 
Exempelvis ställs högre krav på vattenkraften då den måste kunna hantera större variationer i 
energisystemet för att möta kundernas efterfrågan. De större variationerna orsakas av 
varierande produktion från andra förnybara energislag som vind- och solkraft. Detta innebär 
att Vattenfall Vattenkraft behöver bli mer marknadsdrivna för att kunna reagera på kundernas 
efterfrågan. För att anpassa sig till den förändrade situationen på marknaden krävs en större 
förändring av organisationen. För att förändra verksamheten har de börjat med att definiera att 
elproduktionen är Vattenfall Vattenkrafts huvudprocess. Vidare menar de att ökad effektivitet 
uppnås genom högre tillgänglighet för produktion av energi vid vattenkraftverken då detta 
leder till att de kan möta kundernas efterfrågan. Högre tillgänglighet kommer att leda till att 
mer energi kan produceras och därigenom kommer även affärsresultaten att öka. (Espling, 
2016; Öhlund, 2016) 

När Vattenfall Vattenkrafts ledning för ungefär fyra år sedan insåg att energimarknaden stod 
inför en stor förändring genomfördes interna studier, där externa konsulter anlitades för att 
identifiera och genomföra nödvändiga förändringar. Förändringsarbetet innebär bland annat 
att Vattenfall Vattenkrafts ledning kommit fram till att de behövde utveckla ledarskapet för att 
sedan utveckla sina medarbetare. Samtidigt behövde de även arbeta med 
verksamhetsutveckling i syfte att förändra nuvarande kultur, beteenden och arbetssätt. 
Vattenfall Vattenkraft har påbörjat en Lean-satsning som en del i förändringsarbetet. 
Bakgrunden till satsningen beror på att ledningen, baserat på egna erfarenheter från andra 
organisationer samt av konsulterna, förstod att Lean skulle kunna bidra till en effektivare 
verksamhet. (Espling, 2016; Öhlund, 2016) 

Vattenfall Vattenkrafts projektverksamhet genomför varje år hundratals projekt av varierande 
storlek och karaktär i syfte att säkerställa fortsatt drift och produktion. Inom 
projektverksamheten startade införandet av nya Lean-inspirerade arbetssätt på ledningsnivå 
under våren 2016. Projektstyrning hos Vattenfall Vattenkraft innefattar koordinering och 
styrning av projekt på ledningsnivå, medan projektledning används för styrning på 
projektnivå. De Lean-inspirerade arbetssätt som hittills har introducerats är visuell styrning, 
ökad mötesfrekvens som en del i daglig styrning samt standardiserad mötesagenda. Att det 
finns få studier av Lean i projektverksamheter innebär en utmaning då Vattenfall Vattenkraft 
inte kan använda resultaten som benchmarking. Vattenfall Vattenkrafts projektverksamhet är 
utspridd på olika orter i Sverige, vilket bland annat innebär utmaningar i avseende på 
kommunikation och gemensamma arbetssätt. En annan utmaning för Vattenfall Vattenkraft är 
att utveckla nya arbetssätten så att dessa kan ersätta tidigare arbetssätt för att underlätta det 
dagliga arbetet i projektverksamheten. (Espling, 2016; Öhlund, 2016) 
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Genom att studera Vattenfall Vattenkrafts arbete med Lean inom projektverksamheten syftar 
denna studie till att utvärdera och ta fram rekommendationer för vidare utveckling av arbetet 
med Lean. Två undersökningsfrågor har utformats för att uppnå studiens syfte.  

F1: Vilka fördelar, nackdelar och utmaningar har projektverksamheten upplevt i 
avseende på införande och tillämpning av Lean-principer, -metoder och -verktyg?  

Den första undersökningsfrågan syftar till att skapa en förståelse för nuläget, det vill säga hur 
Vattenfall Vattenkraft upplevt fördelar, nackdelar och utmaningar vid tillämpning av 
principer, metoder och verktyg.  

F2: Hur kan principer, metoder och verktyg utvecklas och anpassas för 
projektverksamheten?   

Den andra undersökningsfrågan syftar till att utveckla och anpassa principer, metoder och 
verktyg för arbetet med Lean i Vattenfall Vattenkrafts projektverksamhet. När den andra 
undersökningsfrågan, F2, har besvarats kan studiens övergripande syfte också anses vara 
besvarat. 

1.3 	Avgränsningar		

Studien är avgränsad till en fallstudie vid Vattenfall AB Vattenkraft projektavdelning. 
Rekommendationer för hur Vattenfall Vattenkraft kan utveckla sitt arbete med Lean inom 
projektstyrning kommer att tas fram medan implementeringen av rekommendationerna samt 
kvantifiering av besparingar och kostnader överlämnas till Vattenfall att själva genomföra. 
Värderingar inom Lean kommer inte att behandlas eftersom bara en del av organisationen 
studeras och en organisationsvid studie av värderingar inte är möjlig. Eftersom Lean-
inspirerade arbetssätt vid studiens  start endast introducerats i förnyelseprojekt så avgränsas 
studien till denna typ av projekt.  
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2. Vattenfall	Vattenkraft		

Vattenfall Vattenkraft är ett helägt dotterbolag till Vattenfall AB. Vattenfall AB är en av 
Europas största elproducenter och ägs av den Svenska staten (Vattenfall, 2016). Vattenfall AB 
producerar el och värme från sex olika energislag: vindkraft, kärnkraft, naturgas, biomassa, 
kolkraft och vattenkraft. Vattenkraft är det viktigaste förnybara energislaget inom Vattenfalls 
produktion och står för cirka 20 procent av Vattenfalls totala elproduktion och cirka 40 
procent av den Svenska elproduktionen. Vattenfall Vattenkraft är en av de ledande 
producenterna av vattenkraft i både Norden och Europa och ansvarar för drift, underhåll och 
produktion vid cirka 100 vattenkraftverk, varav de flesta placerade i Sverige (Vattenfall, 
2015).  

Vattenfall Vattenkraft har genom tiderna haft olika fokusområden och vattenkraften har haft 
en stor roll i både Vattenfalls och Sveriges historia. Från början av 1900-talet prioriterades 
utbyggnaden av vattenkraften och den stora tillgången av älvar och vattendrag medförde att 
vattenkraften blev en viktig energikälla för industrialiseringen av Sverige. Vattenkraften har 
byggts ut till och med 1980 varefter fokus skiftade till förvaltning och drift av de befintliga 
vattenkraftverken. De senaste åren har fokus skiftat igen, mot att vattenkraften ska fungera 
som en möjliggörare av ett 100 procent förnybart energisystem. Vattenkraftens unika 
egenskaper är att den erbjuder förnybar energi och möjligheten att lagra  energi i stora 
regleringsmagasin och med hjälp av dessa egenskaper kan ett framtida förnybart energisystem 
möjliggöras. (Espling, 2016) 

 

Figur 1 Exempel på svenska energisystemets produktion av respektive energislag per timme. (Hämtad 2016-09-12 från 
Vattenfall Vattenkrafts intranät) 
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Figur 1 visar Svenska energisystemets produktion av respektive energislag per timme. Det 
Svenska energisystemets grund utgörs av kärnkraft där mängden producerad energi kan anses 
vara relativt konstant över tiden. Vind och solkraft utgör en liten men ökande del av 
energiproduktionen. Det finns både ett konstant basbehov och ett varierande behov av energi 
under dygnets timmar. Med hjälp av vattenkraft kan energiproduktionen regleras och 
därigenom möta det varierande behovet. Producerad energi kan inte lagras utan energi måste 
förbrukas samtidigt som den tillverkas, dock kan vatten lagras i reglermagasin och på så sätt 
kan energi produceras när det finns behov. I en 100 procent förnybar energiproduktion 
förekommer ökad mängd energi från sol och vindkraft. Sol och vindkraft kan inte produceras 
kontinuerligt utan stora variationer i produktion förekommer eftersom energi endast kan 
produceras då solen skiner eller vinden blåser. Dessa variationer i kombination med ett 
varierande behov av energi medför att vattenkraften i framtiden måste reglera större 
variationer och på så sätt får den en än viktigare roll. I det Svenska förnybara energisystemet 
kommer vattenkraften att utgöra bas och reglerkraft samtidigt som den skapar stabilitet i 
systemet genom att den erbjuder möjlighet att producera energi när den behövs. (Espling, 
2016) 

2.1 Vattenfall	Vattenkrafts	projektverksamhet		

Vattenfall Vattenkraft investerar årligen 1-1,5 miljarder kronor i olika projekt för att kunna 
säkerställa nuvarande och framtida drift och produktion av vattenkraft, därav utgör projekt en 
stor del av verksamheten. Det bedrivs parallellt cirka 30 stora projekt med budget över 30 
miljoner kronor, samtidigt som flera hundra mindre investeringsprojekt bedrivs för att 
modernisera och underhålla vattenkraftverken. De flesta större projekt drivs med hjälp av 
externa entreprenader, men Vattenfall Vattenkraft arbetar för att kunna genomföra fler projekt 
i egen regi. Det sker för nuvarande ingen utbyggnad av vattenkraften utan de tre typer av 
projekt som bedrivs är av underhållskaraktär och kan delas in i följande tre kategorier 
(Espling, 2016): 

- Förnyelseprojekt, vilket innebär att hela eller delar av huvudkomponenterna i eller vid 
vattenkraftverket byts ut. Syftet är att öka livslängden med cirka 40 år och för att 
förbättra miljöpåverkan.  

- Vidmakthållande kraftverksprojekt, vilket är underhållsinvesteringar där huvud eller 
delkomponenter renoveras för att öka livslängden med cirka 10 år.  

- Dammprojekt, bland annat innebär åtgärder för att öka dammsäkerheten.   

Eftersom omfattningen av olika projekt är varierande medför det även att den totala tiden för 
genomförande av projekt också varierar. Ett förnyelseprojekt pågår i ungefär tre till fem år. 
Innan projektet påbörjas genomförs förstudier för att utvärdera flera åtgärdsalternativ och 
sedan rekommendera ett. Baserat på förstudien tas ett beslut om ett projekt ska genomföras 
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och en projektledare tilldelas. Projektledaren påbörjar utredning av valt alternativ, gör en 
projektspecifikation och tar fram förfrågningsunderlag för de definierade åtgärderna varefter 
en upphandling genomförs och därefter ska åtgärderna realiseras. Genomförandet innefattar 
en avställning, vilket innebär att hela eller delar av vattenkraftverket tas ur produktion. 
Avställningstiden kan pågå under ungefär 8-12 månader och är den mest kritiska tiden då 
produktionen påverkas i och med att aggregat tagits ur drift. Eftersom att energi inte kan 
produceras med full kapacitet under avställningen medför det en direkt påverkan på Vattenfall 
Vattenkrafts resultat. Efter genomförandefasen överlämnas åtgärder till drift- och 
underhållsorganisationen varefter projektet går in i en avslutningsfas. Vidmakthållande 
kraftverksprojekt och dammprojekt genomgår samma projektfaser men med vissa skillnader i 
omfattning av de olika faserna. (Espling, 2016) 
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3. Teoretisk	referensram		

I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen som baseras på litteratur om Lean 
och projekt samt studier av Lean inom projektverksamheter.  

Primärt har databaserna Scopus och Google Scholar använts för att söka vetenskapliga 
artiklar. Följande sökord användes i sökningar för att hitta relevanta artiklar: Lean projects, 
Lean project management, Lean management, Lean project environments, Lean principles in 
projects, Lean principles, Lean methods and tools. De artiklar som identifierats via sökorden 
har i sin tur bidragit till att ytterligare relevanta artiklar och böcker har identifierats. Böcker 
har också identifierats via biblioteket på Luleå tekniska universitet.  

Eftersom studier av Lean inom projektverksamheter var begränsade är den teoretiska 
referensramen uppbyggd av tre delar som sedan används för att analysera empirin i avsnitt 5, 
Empiri och analys. Den första delen av den teoretiska referensramen handlar om Lean och 
dess värderingar, principer metoder och verktyg. Den andra delen handlar om projekt, 
projektledning och projektstyrning medan den tredje delen fokuserar på befintliga studier 
inom Lean och projektverksamheter.  

 
Figur 2 Teoretiska referensramens uppbyggnad 

Värderingar 

Principer 

Metoder och 
verktyg 

Projekt 

Projektledning 

Projektstyrning 
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3.1 	Lean		

Konceptet Lean härstammar från Toyotas produktionssystem (TPS). Begreppet ”Lean” 
introducerades av Krafcik (1988) när han beskrev hur Toyota arbetade och blev känt på grund 
av de stora framgångar som kopplades till produktionssystemet. När Krafcik (1988) initialt 
gav produktionssystemet namnet Lean, (översatt smal eller mager), var det för att man skulle 
sträva efter att mellanlager, stopp i produktionen, defekta produkter och fördröjningar skulle 
elimineras från produktionsprocessen. Detta skulle innebära att mindre resurser krävdes, att 
problem upptäcktes tidigare och kunde lösas samt en snabbare reaktion på efterfrågan, vilket 
han tyckte beskrevs av ordet Lean (Krafcik, 1988). Anledningen till att Lean användes istället 
för TPS var att göra det mer generellt applicerbart på andra verksamheter (Krafcik, 1988). 
Pettersen (2009) har i en granskning av 37 vetenskapliga artiklar som behandlar definitioner 
av och syftet med Lean identifierat att Lean ofta används som begrepp utan en tydlig 
definition. Trots detta beskriver artiklarna Lean med gemensamma termer. Övergripande 
behandlar alla artiklar Just-in-time, reducering av resurser, förbättringsstrategier, 
standardisering och scientific management, som strategiskt viktiga delar av Lean-konceptet 
(Pettersen, 2009). Begreppet Just-in-time-produktion innebär att material, komponenter och 
produkter är levererade precis när de behövs för att minimera lagerhållningskostnader 
(Oxforddictionaires, u.å.).  

Arbos (2002) beskriver Lean som ett koncept som kännetecknas av en långsiktig strategi och 
strävan efter effektiva produktionssystem, som förbrukar mindre resurser och skapar högre 
kvalitet till en lägre kostnad genom att minska onödiga slöserier. Toyota definierar slöseri 
som de aktiviteter som inte skapar något värde för kunden, medan de aktiviteter som är 
värdeskapande ska bidra till att uppfylla eller överträffa kundens behov (Womack & Jones, 
2003; Petersson et al. 2015). För att skapa en förståelse för vilka aktiviteter som inte är 
värdeskapande har Toyota delat in dessa aktiviteter i sju olika typer av slöserier: 
överproduktion, väntan, transport, onödiga förflyttningar, överarbete, lager, onödiga rörelser 
och produktion av defekta produkter (Womack & Jones, 2003). Vidare har Bonaccorsi, 
Carmiganani och Zammori (2011) identifierat dubbelarbete, felaktigt lagersaldo, bristande 
kundfokus, överproduktion, otydlig kommunikation, onödiga rörelser, underutnyttjade 
medarbetare, variation och väntan som slöserier inom serviceindustrin. Trots att det är stora 
skillnader mellan tillverkningsindustri och serviceindustrin är majoriteten av slöserierna 
liknande (Bonaccorsi, et al., 2011). Slöseri kan kategoriseras på samma sätt inom olika 
organisationer och branscher men vad kategorin innefattar kan skilja mellan olika 
organisationer. Detta medför att varje organisation måste utgå från sina kunders behov och 
identifiera vilka aktiviteter som är slöserier från deras kunders perspektiv.  
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Modig och Åhlström (2015) menar att en Lean verksamhetsstrategi kan beskrivas av följande 
fyra delar:  

• Värderingar som beskriver hur en organisation ska vara.  

• Principer som beskriver hur en organisation ska tänka. 

• Metoder som beskriver vad en organisation ska göra. 

• Verktyg som beskriver vad en organisation ska använda.  

Dessa fyra delar beskriver verksamhetsstrategin på olika abstraktionsnivåer, det vill säga hur 
beroende delarna är av dess sammanhang, eller den situation de används i. Modig och 
Åhlström (2015) menar att värderingarna som är på högsta abstraktionsnivå är minst beroende 
av sammanhanget medan verktygen är mest beroende av sammanhanget. Exempelvis bör den 
grundläggande värderingen: Att uppfylla kundens behov, vara samma i hela organisationen, 
medan de verktyg som används för att uppfylla detta skiljer sig beroende på om det gäller 
högsta ledningen, olika produktionsavdelningar eller ekonomiavdelningen. Vidare beskriver 
Modig och Åhlström (2015) att olika organisationer väljer att fokusera på vissa delar medan 
andra fokuserar på alla, det är dock viktigt att se dessa endast som delar för att realisera en 
verksamhetsstrategi och att delarna inte är Lean i sig (Modig och Åhlström, 2015). Pettersen 
(2009) understryker att det är viktigt att vara medveten om att det förekommer olika 
definitioner av Lean, för att kunna skapa en entydig bild av Lean inom den specifika 
organisationen. I denna studie definieras Lean som en verksamhetsstrategi på olika 
abstraktionsnivåer, då den definitionen täcker in alla delar av Lean.  

Hines och Lethbridge (2008) beskriver Lean och dess delar som ett isberg. Metoder och 
verktyg är det som syns och sticker upp över ytan, medan värderingar och principer är 
grundläggande delar som inte är lika synliga (Hines och Lethbridge, 2008). Flertalet studier 
som behandlar implementeringen av Lean konstaterar att ledningens engagemang är en av de 
viktigaste faktorerna för att kunna lyckas med en Lean-satning (Achanga, Shehab, Roy & 
Nelder, 2006; Sisson & Elshennawy, 2015). Bashin och Burcher (2006) har genom analys av 
vetenskapliga studier av lyckade och misslyckade Lean-satsningar, noterat att minst fem olika 
metoder och verktyg bör implementeras i organisationen samtidigt. De kom fram till att 
anledningen till att minst fem olika metoder och verktyg ska implementeras samtidigt är att 
organisationer som implementerat fem eller fler metoder/verktyg erhöll en högre ökning av 
produktiviteten jämfört med de som implementerade färre. Lean bör dock ses som en helhet, 
snarare än endast ett visst antal metoder och verktyg (Liker & Morgan, 2006; Modig & 
Åhlström, 2015; Petersson, et al., 2015; Pettersen, 2009). Liker (2009) poängterar vikten att 
att inte bara se Lean som en verktygslåda utan som en verksamhetsstrategi för att uppnå 
långsiktiga förändringar inom organisationen.  
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3.1.1 Värderingar 

Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) kan en värdering definieras som ett omdöme, en åsikt eller 
en uppfattning om något är bra eller dåligt. Studiefrämjandet (2014) beskriver att allt vi gör 
och beslutar oss för är grundat på våra medvetna eller omedvetna värderingar, attityder, 
åsikter och beteenden. Vidare menar de att våra värderingar styr våra handlingar och 
ställningstaganden till situationer och människor. Baserat på att värderingarna styr våra 
handlingar bör enligt Modig och Åhlström (2015) organisationens värderingar vara 
utgångspunkten för hur en organisation ska agera.  

Dolan och Garcia (2002) menar att värderingarna lägger en grund för hela organisationen och 
dess framtid och att det därför är viktigt att definiera och hantera värderingar som en värdefull 
resurs inom organisationen. Dolan och Garcia (2002) menar även att aktivt arbete för att 
förvalta och stärka värderingarna dag för dag bör vara grundläggande i alla organisationer för 
att skapa en stark gemensam värdegrund som bidrar till att organisationen klarar av framtida 
utmaningar. Modig och Åhlström (2015) synsätt på värderingarna stämmer väl överens med 
Dolan och Garcia (2002) då samtliga ser värderingarna som grunden för organisationens 
agerande. För att exemplifiera värderingar beskriver Modig och Åhström (2015) att Toyotas 
viktigaste värdering är att fokusera på kunden för att uppfylla dennes behov, vilket ska vara 
utgångspunkt för organisationens agerande i alla situationer. Detta innebär att kundens behov 
ska ligga till grund för alla beslut som tas, produkter som utvecklas, problem som ska lösas 
och så vidare. På Toyota menar de att kunden är viktigast och ska prioriteras över allt annat 
eftersom de får företaget att växa genom att tillfredsställa sina kunder (Modig och Åhlström, 
2015).  

3.1.2 Principer		

Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) kan en princip definieras som en regel som utgör norm för 
handlande. Modig och Åhlström (2015) menar att en princip ska definiera hur en organisation 
ska tänka. I denna studie har definitionen av en princip som en grundläggande regel för hur 
man ska tänka och arbeta inom organisationen använts för att den på ett tydligt och enkelt sätt 
förklarar principer. Denna definitionen innebär att om en viss princip inte efterlevs så bör det 
uppmärksammas och hanteras som en avvikelse. I och med att principerna är grundläggande 
regler inom organisationen innebär det även att de utgör grunden för val, användning och 
utveckling av metoder och verktyg. Det finns mycket litteratur kopplat till Lean-principer, 
både framtagning och anpassningar av principer har gjorts av många författare inom många 
olika branscher (Womack & Jones, 2003; Liker, 2009; Drotz & Poksinska, 2014; Laureani et 
al., 2010; Nepal et al., 2011; Staats et al., 2010; Pons 2008; Sohi, Hertogh, Bosch-Rekveldt & 
Blom, 2016).Womack och Jones (2003) och Liker (2009) är frekvent refererade i andra verk 
kopplade till Lean-principer och utgör därför grunden för Lean-principer i denna studie.  
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3.1.2.1 Lean-principer	av	Womack	och	Jones	(2003)	

Womack och Jones (2003) har i sin bok ”Lean Thinking: Bansih waste and Create Wealth in 
Your Corporation”, vars första upplaga är en av de ursprungliga böckerna inom Lean-
litteraturen, identifierat generella principer för applicering av Lean i olika verksamheter. Lean 
består enligt Womack och Jones (2003) av följande fem principer:  

Princip 1: Specificera värde från kundens perspektiv. Första principen handlar om att 
specificera värde från kundens perspektiv och det är därför viktigt att först skapa en djup 
förståelse av vad kunden anser vara värdeskapande. Det krävs även att produkter, processer 
och metoder utvecklas för att fokusera på att kunna uppfylla och helst överträffa kundens 
förväntningar. För att vara säker på att kundens behov uppfylls är det viktigt att utveckla 
metoder för att identifiera och mäta hur väl kundens behov uppfylls.  

Princip 2: Identifiera värdeflöden. Ett värdeflöde består av alla de enskilda aktiviteter som 
krävs för att skapa en produkt eller tjänst. Vidare menar de även att värdeflödet för alla 
produkter eller tjänster inom organisationen bör identifieras för att sedan kunna minska 
onödigt slöseri i form av aktiviteter som inte skapar värde för kunden.  

Princip 3: Skapa ett kontinuerligt flöde av de värdeskapande aktiviteterna. Kontinuerliga 
flöden av de värdeskapande aktiviteterna ska  skapas, förvaltas och utvecklas. För att skapa 
dessa flöden menar de att en omstrukturering av funktioner och avdelningar bör genomföras 
för att optimera och strukturera flödet i form av processer.  

Princip 4: Dragande flöde. Takten för flödet ska styras av kundens efterfrågan eftersom när 
produktionen flödar i samma takt som kundens efterfrågan så minimeras onödiga slöserier.  
Vidare menar de att introduktionen av flöde i föregående princip innebär att tiden det tar från 
start av produktion till kunden har sin produkt kommer reduceras kraftigt och möjliggör 
därför ett dragande flöde.   

Princip 5: Perfektion- genom kontinuerliga förbättringar. Lean är en långsiktig strategi och 
allting kan inte genomföras på en gång, men kontinuerliga förbättringar bör eftersträvas från 
initialisering av en Lean-satsning. Med andra ord menar de att arbete med förbättringar bör 
pågå tills alla processer innehåller 100 procent värdeskapande aktiviteter. Stora förbättringar 
behöver inte nödvändigtvis komma från stora förändringar utan kan likväl komma från att 
medarbetare genomför små förändringar varje dag i sitt dagliga arbete vilket i slutändan 
resulterar i en stor förbättring.  
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3.1.2.2 Lean-principer	av	Liker	(2009)		

Liker (2009) har studerat Toyotas produktionssystem (TPS) i över 20 år och tagit fram 
följande 14 principer som är indelade i fyra kategorier, och tillsammans bildar 4P-modellen 
(Philosophy, Processes, People and partners, Problem solving, se Figur 3). Även om 4P-
modellens 14 principer är baserade på TPS valde Liker att kalla dessa Lean-principer för att 
de lättare skulle kunna användas som utgångspunkt för att kunna utveckla och anpassa 
principer för andra organisationer. Principerna är framtagna för att skapa en helhetsförståelse 
för hur en organisation bör tänka.  

 
Figur 3 Likers 4P modell bestående av filosofi, processer, medarbetare och partners och problemlösning (Liker, 2009). 

I Likers 4P-modell tydliggörs vilka principer som kan kopplas till respektive ”P” i modellen. 
Han argumenterar för att det är viktigt att se helheten som en kombination av alla de fyra 
P:na. Trots detta anser Liker att det är många organisationer som endast fokuserar på det 
andra P:et, processer och eliminering av slöseri, vilket bidrar till att Lean används mer som en 
verktygslåda och därmed endast leder till kortsiktiga förbättringar. Vidare noterar han även att 
det är fullt möjligt att använda en mängd olika Lean-verktyg men ändå bara följa ett fåtal av 
principerna. Exempelvis kan verktyg kopplade till processer användas utan att fokusera på 
långsiktigt tänkande eller problemlösning, vilket leder till ett kortsiktigt fokus på resultat 
istället för att se Lean som en helhet och därigenom kunna uppnå varaktiga organisatoriska 
fördelar. Nedan presenteras och beskrivs respektive princip i 4P-modellen.  

Princip 1: Basera ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad av 
kortsiktiga ekonomiska mål. Företagsfilosofin är grundläggande för alla de övriga principerna. 
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Organisationens syfte bör ha ett filosofiskt perspektiv som är större än att tjäna pengar 
eftersom det ska leda till fokusering på syftets prioritering framför kortsiktigt finansiella 
beslut. Ett exempel kan vara att organisationen står inför ett val att göra en ändring av en 
produkt som innebär en extra kostnad, men leder till att kunderna blir mer nöjda. I detta fall 
bör det större syftet vara att göra kunderna nöjda framför att kortsiktigt komma undan den 
extra kostnaden.   

Princip 2: Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 
Arbetsprocesserna bör förändras för att åstadkomma ett kontinuerligt flöde av processer som 
är starkt värdehöjande och därigenom ska onödiga slöserier elimineras. Vidare behöver även 
flödet vara tydliggjort genom hela organisationen eftersom det är nyckeln till processen med 
ständiga förbättringar och utvecklingen av människorna i den. Ett kontinuerligt flöde som för 
upp problem till ytan gör att avvikelser inte döljs av flödet utan upptäcks tidigt och kan 
åtgärdas. Genom att avvikelserna kommer upp till ytan och grundorsaken till dessa 
identifieras och löses bidrar avvikelserna till att kontinuerligt förbättra organisationen.  

Princip 3: Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. Nästkommande kunder i 
produktionsprocessen ska förses med det de behöver när de behöver det. Detta ska leda till 
minimering av produkter i arbete och lagerhållning samt snabbare reaktioner på dagliga 
förändringar i efterfrågan. Överproduktion är en av de värsta slöserierna eftersom det ofta 
orsakar andra typer av slöserier.  

Princip 4: Jämna ut arbetsbelastningen. Människor och utrustning ska inte överbelastas utan 
produktionen bör jämnas ut för att skapa balans och ett jämnt flöde av arbete. Vidare är 
utjämning av arbetsbelastningen att föredra framför en taktik där arbetet pågår i full hastighet 
för att sedan stoppas, som många företag använder i dagsläget.  

Princip 5: Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att 
kvaliteten blir rätt från början. Denna princip innebär att hög kvalitet från kundens perspektiv 
bör vara det viktigaste för processen. Alla medel för att upptäcka fel och direkt stoppa 
processen bör användas, både tekniska hjälpmedel och stödsystem som snabbt löser 
problemen bör upprättas. Vidare poängterar han att det är viktigt att bygga in i kulturen att 
produktionsprocessen ska stoppas direkt vid fel för att på lång sikt förbättra produktiviteten.  

Princip 6: Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 
personalens delaktighet. Alla processer bör vara standardiserade eftersom standardisering 
utgör grunden för ständiga förbättringar. Genom att processen standardiseras fångas den bästa 
kunskapen om en process in och därmed ökar även kunskapen i organisationen. Vid 
standardiseringen poängteras att vikten av medarbetarnas delaktighet är betydelsefull för både 
resultatet och även för ökad delaktighet och engagemang inom organisationen.  
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Princip 7: Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda. Enkla och synliga 
indikationer bör tas fram för att hela tiden försäkra sig om att arbetet utförs enligt standard. 
Även mängden rapporter och dess omfattning bör minska för att istället använda visuell 
styrning för att skapa transparens genom hela organisationen.  

Princip 8: Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stödjer personalen och processerna. 
Denna princip innebär att teknik ska användas för att stödja människor, inte för att ersätta 
dem. Vidare poängteras även vikten av att testa teknik innan implementering och när tekniken 
införs ska den införas snabbt och under förutsättning att den kan förbättra flödet i processerna.    

Princip 9: Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter företagets filosofi och lär 
ut den till andra. Det är fördelaktigt att utveckla ledare inom företaget eftersom det kan leda 
till en bättre förståelse för företaget och dess filosofi samtidigt som de som arbetar inom 
företaget får chansen att utvecklas. Vidare understryks även vikten av att se ledarens roll som 
mer än enbart genomförare av uppgifter och att ha goda egenskaper för att leda personal. En 
ledare ska också vara en förebild genom att leva efter företagets filosofi och lära ut filosofin 
till andra.   

Princip 10: Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. Det är 
viktigt att ständigt arbeta hårt med att utveckla och stärka kulturen i företaget. Vidare ska 
team med flera kompetenser sättas samman för att förbättra kvalitet och produktivitet och lösa 
svåra tekniska problem. Att människorna är delaktiga i arbete med förbättringar i 
tvärfunktionella grupper är fördelaktigt för både förbättringsarbetet då människorna som kan 
arbetet utvecklar processen och även för att delaktigheten ökar motivationen. 

Princip 11: Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana 
dem och hjälpa dem att bli bättre. Leverantörer och samarbetspartners ska respekteras och 
behandlas som en utvidgning av verksamheten. Vidare understryks även att de bör utmanas 
för att växa och utvecklas vilket hjälper de att bli bättre samtidigt som det visar att de 
värdesätts, vilket gynnar den egna verksamheten i längden.  

Princip 12: Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen. Problem ska lösas 
och processer förbättras genom att gå till källan för att granska och kontrollera data. Det är 
också viktigt att även företagsledning  och chefer på högre nivåer går ut i verksamheten för att 
se efter själva, så att de har mer än bara en ytlig förståelse för situationen.  

Princip 13: Fatta beslut långsamt i koncensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 
snabbt. Det är viktigt att inte bestämma riktning innan samtliga alternativ övervägts noga, för 
att sedan kunna fatta beslut i koncensus. När ett beslut är fattat är det även viktigt att det 
verkställs snabbt.  
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Princip 14: Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt 
förbättra. När stabila arbetssätt etablerats ska verktyg för ständiga förbättringar användas för 
att fastställa grundorsaken till ineffektivitet och därefter bör åtgärder vidtas. Lärande genom 
standardisering är att föredra framför att uppfinna hjulet på nytt i varje nytt projekt och med 
varje ny medarbetare eller chef.  

3.1.2.3 Samband	mellan	principer		

Det finns tydliga samband mellan principerna som tagits fram av Womack och Jones (2003) 
och Liker (2009). Womack och Jones (2003) har utformat principerna så att när ett företag ska 
applicera Lean startar de med princip 1 och går sedan igenom alla principerna för att slutligen 
komma till princip 5 som ska fortsätta arbetas med tills perfektion är uppnådd. Liker (2009) 
har istället utformat principerna för att företaget ska förstå helheten och kontinuerligt använda 
alla principerna som grundregler för allting som görs och alla beslut som fattas i 
organisationen. I Figur 4 presenteras sambanden mellan principerna av Liker (2003) och 
Womack och Jones (2003).  

 

 

 
Figur 4 Samband mellan principer  

Principerna 1-4 av Womack och Jones (2003) behandlar processerna och förbättring av dessa 
på liknande sätt som principerna 2-8 av Liker (2009), om än mindre omfattande, och kan 
därför gå in under det andra P:et, processer. Princip 5 av Womack och Jones (2003) och 
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princip 14 av Liker (2009) är mycket snarlika och har samma syfte, att kontinuerligt förbättra 
verksamheten. Trots att principerna har koppling och är snarlika i vissa anseenden så är den 
stora skillnaden att Likers principer är mer omfattande. På grund av att de är mer omfattande, 
men ändå relativt enkla att förstå och ta till sig, kommer därför principerna av Liker (2009) att 
användas som grund i studien för anpassning till projekt.   

3.1.3 Metoder	och	Verktyg		

Metoder och verktyg är starkt sammankopplade och beroende av varandra. Modig och 
Åhlström (2015) menar att metoden beskriver vad en organisation ska göra. Deras definition 
är i linje med Nationalencyklopedin (u.å.) som menar att en metod är ett sätt att arbeta för att 
nå ett visst resultat. Vidare menar Modig och Åhlström (2015) att metoderna används för att 
realisera en organisations principer. Som exempel kan metoden visuell styrning användas för 
att tillämpa princip 7: Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda. I detta 
exempel innefattar principens formulering även metoden visuell styrning, men så är inte alltid 
fallet. För att tillämpa en princip fullt ut krävs ofta flera metoder och verktyg samtidigt som 
en och samma metod ofta kan stödja tillämpningen av flera olika principer. För att metoden 
visuell styrning ska kunna uppfylla princip 7 bör den till exempel kompletteras med 
värdeflödesanalys för att problem och avvikelser inte ska döljas i flödet. Värdeflödesanalys 
stödjer således princip 7, men även princip 2 Kontinuerliga processflöden.  

Enligt Modig och Åhlström (2015) ska verktygen beskriva vad en organisation ska använda 
för att genomföra arbete enligt metoden. Skillnaden mellan verktyg och metod är att metoden 
ska beskriva hur arbete ska genomföras medan verktyg är det som ska användas för att kunna 
genomföra metoden, verktygen ska därmed realisera metoden. För att exemplifiera kan visuell 
styrning beskrivas som en metod medan projekttavlor är verktyget som används för att kunna 
realisera metoden. Sambanden mellan verktyg-metoder och metoder-principer är liknande i 
och med att flera verktyg kan krävas för att tillämpa en metod samtidigt som ett verktyg även 
kan tillämpas i flera olika metoder.  

Liker (2009) menar att verktygen inte är Lean i sig utan att det är viktigt att se helheten och 
Modig och Åhlström (2015) menar att värderingar, principer, metoder och verktyg 
tillsammans ska bidra till en Lean verksamhetsstrategi. Detta skulle kunna innebära att det 
egentligen inte finns några specifika metoder och verktyg som är Lean utan att ett oändligt 
antal metoder och verktyg skulle kunna användas. Varje organisation bör tillämpa metoder 
och verktyg som bidrar till en Lean verksamhetsstrategi utifrån deras förutsättningar. Trots 
detta finns det metoder och verktyg som ofta används av organisationer som strävar efter att 
uppnå en Lean verksamhetsstrategi. Plan-Do-Check-Act, 7 ledningsverktygen, 
värdeflödesanalys, 7 kvalitetsverktygen, 5S, 5Varför, Poka Yoke, Visuell styrning, Sex 
sigma, Feleffektsanalys, Standardiserat arbete, Kanban och statistisk processtyrning är ett 
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axplock av några Lean-metoder (Petersson et al., 2015). Enligt Liker (2009) bör 
utgångspunkten för val av metoder och verktyg baseras på organisationens principer. I denna 
studie baseras därför valet av metoder och verktyg på principerna presenterade i avsnitt 5.3.  

3.1.3.1 Värdeflödesanalys		

Enligt Rother och Schook (1999) är ett värdeflöde en samling av alla aktiviteter som krävs för 
att föra en produkt genom hela tillverkningsflödet från råmaterial till kunden. Vidare 
poängterar de att värdeflödet innefattar både värdeskapande och icke-värdeskapande 
aktiviteter i både informations- och materialflöde. Petersson et al. (2015) understryker även 
att det finns icke-värdeskapande aktiviteter som är nödvändiga och därmed inte kan 
elimineras, exempelvis en resa som inte höjer värdet på den direkta produkten men som är 
nödvändig för att skapa en förståelse för verksamheten och därmed inte kan elimineras.  

Metoden värdeflödesanalys används för att förbättra flöden genom att vidga perspektivet från 
en snäv fokusering på förbättringar i enskilda processer till att förbättra hela flödet (Petersson 
et al. 2015). Rother och Schook (1999) menar att målet med värdeflödesanalysen är att 
identifiera alla typer av slöserier för att sedan kunna vidta åtgärder för att eliminera dessa. 
Forno, Pereira, Forcellini och Kipper (2014) ser värdeflödesanalys som ett viktigt verktyg, 
inom Lean-strategin, för att minska slöserier. Dock menar de att om värdeflödesanalysen inte 
används på rätt sätt kan den komplicera identifieringen av slöserier och leda till missförstånd 
som i sin tur påverkar det framtida flödet negativt (Forno et al., 2014).  Värdeflödesanalys 
förknippas ofta (liksom Lean i sin helhet) med industriella tillverknings- eller 
produktionsflöden inom en fabrik, men kan även användas inom tjänster eller andra typer av 
processer (Rother & Schook, 1999; Petersson et al., 2015). Tyagi, Choudhary, Cai och Yang 
(2015) har genomfört en fallstudie av ett företags produktutvecklingsprocess som sträcker sig 
över en relativt lång tid, tre till fem år. Förutom ett antal förbättringar vars storlek inte kan 
mätas, visade resultaten att produktutvecklingsprocessen kunde förkortas med cirka 50 
procent. Baserat på denna studie menar Tyagi et al. (2015) därför att värdeflödesanalys kan 
tillämpas även i långa processflöden av mer abstrakt karaktär i form av information.  

Petersson et al. (2015) understryker vikten av att identifiera vem som är kund och vad som är 
värdeskapande från kundens perspektiv innan värdeflödesanalysen påbörjas. 
Värdeflödesanalysen kan sedan genomföras i följande tre steg: 1) Kartläggning av nuläge, 2) 
Utforma önskat framtida tillstånd och 3) Skapa en handlingsplan för att gå från nuvarande till 
framtida tillstånd (Petersson, 2015). Forno et al. (2014) menar att värdeflödesanalys inte bara 
möjliggör viktiga fördelar för produktionsprocessen i form av identifiering och eliminering av 
slöserier utan även minskade ledtider. Tyagi et al. (2015) har funnit att fördelarna inom andra 
typer av längre och mer komplexa flöden kan likställas med de inom tillverkningsindustrin, 
dvs. högre kvalitet, minskade slöserier och kortare ledtider.  
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3.1.3.2 Standardisering		

Enligt Nationalencyklopedin (u.å.) är en standard en fastställd norm för en viss företeelse. En 
standard kan både syfta till exempelvis produktstandard vilket innebär att det är en standard 
som fastställer mått, storlekar och krav på en produkt eller en ISO-standard som är en serie 
internationella standarder för exempelvis miljö eller kvalitetsledning (Nationalencyklopedin, 
u.å.). Utifrån ett liknande synsätt menar Petersson et al. (2015) att en standard är en 
överenskommelse om det just nu bäst kända sättet att exempelvis förvara material eller utföra 
arbete. I denna studie syftar standard på överenskommelse av bästa sätt att utföra arbete, 
enligt definitionen av Petersson et al. (2015). Petersson et al. (2015) menar att standardisering 
är viktigt för att upptäcka avvikelser, bidra till förutsägbarhet och skapa lärande inom 
organisationen. 

3.1.3.3 Visuell	styrning	

Metoden visuell styrning kan tillämpas med hjälp av exempelvis en tavla där material 
visualiseras, kallad projekttavla. Petersson at al. (2015) menar att den visuella tavlan ska 
fungera som underlag för uppföljning av en verksamhets prestation. Vidare menar de att syftet 
med tavlan är att visualisera information för att lättare upptäcka avvikelser samt vara ett 
visuellt protokoll. Visualisering kan användas på många sätt och inom många branscher, 
bland annat inom sjukvård och byggbranschen (Drotz & Poksinska, 2014; Sacks, Treckmann 
& Rozenfeld, 2009). Sacks et al. (2009) menar att visualisering ökar transparensen inom 
processer vilket gör att det blir lättare att skapa en överblick över aktuell status. De menar 
även att visualisering hjälper att reducera osäkerheter och missuppfattningar vilket i sin tur 
leder till minskade slöserier och bättre flöde i projektprocessen.  

3.1.3.4 Rotorsaksanalys	

Rotorsaksanalys kan genomföras med hjälp av metoden 5 Varför. Petersson at al. (2015) 
menar att metoden 5 Varför syftar till att utifrån en avvikelse på ett enkelt och strukturerat sätt 
hitta rotorsaken, dvs den verkliga orsaken till avvikelsen. Tillvägagångssättet är att utifrån 
avvikelsen ställa och besvara frågan varför fem gånger för att komma fram till den verkliga 
grundorsaken till problemet (Petersson at al., 2015). Benjamin, Marathamuthu och Muthaiyah 
(2010) menar att rotorsaksanalysens strukturerade metod både ger faktabaserad 
problemidentifikation och leder till eliminering av slöserier. Genom att analysen identifierar 
grundorsaken till problemet så kan detta lösas och därigenom kommer samma problem inte 
uppstå igen, vilket i sin tur innebär eliminering av slöserier (Benjamin et al., 2010).  

3.1.3.5 PDCA		

Som nämnt tidigare så är ständiga förbättringar centralt inom Lean (Liker, 2009). Bicheno, 
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Holweg, Anhede och Hillberg (2011) menar också att förbättringar är kärnan i Lean eftersom 
verksamheten kommer att misslyckas med implementeringen av Lean om förbättringar 
exkluderas. För att ständiga förbättringar ska kunna genomföras på ett standardiserat och 
strukturerat sätt kan metoden PDCA (Plan-do-check-act) med fördel användas (Bicheno et al., 
2011). PDCA är en förbättringscykel för att systematiskt förbättra verksamheten. PDCA 
cykeln påbörjas med en planeringsfas där kundbehoven definieras och problemet identifieras 
och planeras. Do står för genomförande och implementering av förändringen. Check står för 
en kontroll för att verifiera om målen nåddes och bekräftande av resultaten. Sista steget Act 
står för att standardisera förändringen, kommunicera de nya kraven och fira att organisationen 
genomfört en förbättring (Bicheno et al., 2011).  

För djupare beskrivningar och mer information om typiska metoder och verktyg inom Lean 
rekommenderas följande litteratur.  

Bicheno, J., Holweg, M., Anhede, P. & Hillberg, J. (2011) 

Petersson, P., Olsson, B., Lundström, T., Johansson, O., Broman, M., Blucher, D. (2015)  
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3.2 	Projekt,	projektstyrning	och	projektledning	

Enligt Tonnquist (2010) är ett projekt en arbetsmetod med ett starkt fokus på att uppnå ett 
specifikt mål. Han definierar ett projekt som en unik process, som endast genomförs en gång, 
bestående av ett antal samordnade och styrda aktiviteter med start- och slutdatum, initierade 
för att uppnå ett mål som uppfyller specifika krav inklusive begränsningar i tid, kostnader och 
resurser. Vidare menar han att en process kan definieras som en serie av sammankopplade 
aktiviteter som förädlar produkter eller tjänster för att möta ett behov. Tonnquist (2010) 
menar även att syftet med att beskriva ett projekt som en process är att projektet ska 
genomföras med liknande utförande varje gång för att kunna erhålla ett mer förutsägbart 
resultat. Mir och Pinnington (2014) menar dock att det ofta finns många olika typer av projekt 
inom samma organisation och att de skiljer sig i storlek och komplexitet, vilket får till följd att 
liknande projekt kan grupperas och projektprocessen kan behöva definieras mer övergripande 
med mindre detaljer.  

Tonnquist (2010) beskriver att projekt måste styras och ledas på två nivåer, organisationsnivå 
och projektnivå. På organisationsnivå ska alla projekt styras och prioriteras samtidigt som 
denna funktion har det övergripande ansvaret för att möjliggöra projekt. På projektnivå styrs 
projektet av projektledare som ansvarar för genomförandet (Tonnquist, 2010). Enligt 
Tonnquist (2010) kan skillnaden på styrningen på respektive nivå beskrivas som nedan.  

Projektledning på organisationsnivå handlar om att styra projektverksamheten genom följande 
aktiviteter (Tonnquist, 2010): 

- Initiering, uppföljning och stängning av projekt.  
- Bekräfta att projekt är i linje med organisationens strategiska mål.  
- Tilldela resurser.  
- Koordinering av alla projekt inom organisationen.  
- Tillhandahålla ledningsverktyg, projektprocesser och metoder.  
- Förvalta affärsmöjligheter och bedöma och kontrollera risker.  
- Ställa krav på projektledare.  

UK Association of Project Management (APM) beskriver att projektledarens uppdrag är att 
ansvara för planering, organisering, övervakning och styrning av alla aspekter av projektet 
samt motivera alla de involverade för att uppnå projektets mål (Atkinson, 1999). Detta ska ske 
på ett säkert sätt och inom överenskommen tid, kostnad och kvalitet (Atkinson, 1999). 
Tonnquist (2010) menar att projektledare styr projekt på projektnivå och ansvarar för följande 
aktiviteter:  

- Säkerställa att projektets mål uppnås. 
- Kommunicera och delegera uppgifter. 
- Engagera och motivera projektdeltagarna.  
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- Tillämpa ledningsverktyg, projektprocesser och metoder.  
- Kommunicera resultat och hantera förändringar i projektet.  
- Hantera risker. 

Mir och Pinnington (2014) menar att det är stora skillnader i hur unika projekten är vad gäller 
storlek och komplexitet, och att det därför behövs olika strategier för att mäta huruvida ett 
projekt kan anses lyckat. Atkinson (1999) menar att de flesta projekt bedöms som lyckade 
utifrån tre kriterier: tid, kostnad och kvalitet. Om projektets kvalitet är lyckad bedöms utifrån 
den kvalitet som projektet ska leverera enligt den projektspecifikation som fastställts vid 
projektets start (Atkinson, 1999). Vidare menar han att det, vid bedömningen av huruvida 
projektet kan anses vara lyckat, är viktigt att även ta hänsyn till fördelar för organisationen 
och dess intressenter. Mir och Pinnington (2014) understryker att projektledaren har en stor 
påverkan på projektets resultat och behöver därför bra förutsättningar i form av exempelvis 
resurser och utbildning. Vidare menar Cooke-Davies (2002) att lärande från erfarenhet av 
tidigare projekt utgör en av tre framgångsfaktorer för att konsekvent uppnå lyckade projekt 
inom organisationen. Han menar också att explicit och implicit kunskap bör kombineras för 
att lägga en grund för att effektivt utveckla kontinuerligt lärande och förbättringar inom 
projekt, dess ledning, processer och rutiner.  
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3.3 	Lean	i	projekt	

För att en projektverksamhet ska lyckas med en Lean-satsning betonar Karim & Arif-Uz-
Zaman (2013) att valet av Lean-strategier ska tas med hänsyn till att minska slöseri eller 
förbättra och underlätta aktiviteter i processerna. Vidare menar de att det är mest fördelaktigt 
att vid införandet av Lean prioritera de principer, metoder och verktyg, som har störst 
påverkan på aktiviteterna och processerna.  

Nepal et al. (2011) menar att produktutvecklingsprojekt skiljer sig mycket från 
tillverkningsindustri, men att det likväl är möjligt att använda Lean-principer, -metoder och -
verktyg i projekt. De har anpassat principerna av Womack och Jones (2003) till 
produktutvecklingsprojekt: 1) Processer, 2) Enkla och specificerade vägar för 
informationsflöde, 3) Utbildning och lärande, 4) Rik kommunikation och 5) Kontinuerliga 
förbättringar (Nepal et al., 2011). Litteraturstudien som genomförts i denna studie har inte 
identifierat ytterligare vetenskapliga artiklar som uttryckligen definierat Lean-principer inom 
projekt, dock diskuteras metoder och verktyg som kan kopplas till Lean av andra författare 
inom olika typer av projektverksamheter (Staats et al., 2010; Pons 2008; Sohi et al., 2016). De 
metoder och verktyg som diskuteras av andra författare kan användas för att tillämpa 
principerna av Nepal et al. (2011).  

3.3.1 Standardisering	av	processer	

Milosevic och Patanakul (2005) har identifierat tre typer av standardisering inom projekt: 
standardiserade verktyg, standardiserat ledarskap och standardiserad projektprocess. Vidare 
menar de att standardiserade verktyg innebär att en blandning av verktyg används konsekvent 
i projektprocessen. Standardiserat ledarskap innebär att planering, styrning, och erfarenheter 
är standardiserade medan standardiserad projektprocess menar att samma projektprocess ska 
användas av alla projektledare (Milosevic & Patanakul, 2005). I deras utforskande studie som 
baseras på intervjuer av projektledare har de funnit att det finns samband mellan andelen 
lyckade projekt och standardisering på alla nivåer. Gibb och Isack (2001) har, genom 
intervjuer av seniora medarbetare inom 59 konstruktionsbolag, funnit liknande resultat av 
standardisering i konstruktionsprojekt. Vidare har de även funnit att 70 procent av 
respondenterna kommer att arbeta med att utöka användningen av standardisering inom 
organisationen på grund av att de själva ser stora fördelar med detta (Gibb & Isack, 2001). 

Nepal et al. (2011) menar att standardisering är en viktig Lean-princip i projektverksamheter 
och att rapportering, informationsutbyte och annat rutinarbete är exempel på vad som kan 
standardiseras inom en projektverksamhet. Nepal et al. (2011) menar också att standardisering 
av rapportstruktur möjliggör snabbare överblick över projektets status, ansvarig, resultat och 
rekommendationer. Staats et al. (2010) har också studerat och diskuterat standardisering 
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kopplat till projekt. De argumenterar för att standardisering av arbetsuppgifter är något 
begränsat när arbetet handlar om information istället för produkter, som i exempelvis 
mjukvaruutvecklingsprojekt. Staats et al. (2010) har genom en jämförelse av mjukvaruprojekt 
som använder och inte använder standardisering identifierat att i de projekt där 
standardisering använts har omarbete minskat och produktivitet ökat. Vidare menar Staats et 
al. (2010) att checklistor kan användas för att se att en standard följs både för chefer och 
anställda. Att alla arbetar efter det bästa nuvarande kända standardiserade arbetssättet ska 
enligt Nepal et al. (2011) minimera variation och utgöra en grund för kontinuerliga 
förbättringar samtidigt som det bygger upp kunskap inom organisationen.  

3.3.2 Enkla	och	specificerade	vägar	för	informationsflöde	och	kommunikation		

Vikten av enkel och effektiv kommunikation i projekt betonas av flertalet författare (Nepal et 
al., 2011; Staats et al., 2010; Pons 2008; Sohi et al., 2016). Pons (2008) argumenterar för att 
kommunikation är viktig inom produktutvecklingsprojekt då de består av många 
sammanlänkade aktiviteter och stora osäkerheter. Sohi et al. (2016) menar att ökad 
kommunikation i projekt i form av dagliga möten och enkel informationsspridning kan 
minska komplexiteten i projekt. Nepal et al. (2011) argumenterar också för att fysiska möten 
är mer effektiva jämfört med andra typer av kommunikation för att mer information ofta delas 
vid fysiska möten. De menar dock att fysiska möten också ibland både kräver mer tid och 
håller på längre än nödvändigt men kan effektiviseras genom att kombineras med visuella 
presentationer, skrivet material och en standardiserad agenda.  

Sohi et al. (2016) anser att det är viktigt att information ska vara lättöverskådlig och 
tillgänglig, vilket kan genomföras med hjälp av visualisering. Staats et al. (2010) menar att 
visualisering av projekt på så kallade projekttavlor är fördelaktigt då det snabbt ger hela 
organisationen en överblick över ett projekts status samtidigt som det också visat sig 
underlätta problemlösning. Vidare menar de också att genom att projekttavlorna underlättar 
för projektledare att uppdatera status i projektet, i jämförelse med rapporter, leder det till mer 
frekvent uppdatering.  

3.3.3 Utbildning,	lärande	och	kontinuerliga	förbättringar		

Nepal et al. (2011) menar att utbildning och lärande i en organisation som vill uppnå en Lean-
verksamhetsstrategi ska ske genom unika relationer mellan chefer, arbetsledare och 
medarbetare. Med unika relationer menas att chefer och arbetsledare inte ska säga vad 
medarbetare ska göra utan istället ställa frågor som, vad, hur, när, varför? En Iterativ 
utfrågning och prolemlösningsmetod leder till effektivt lärande genom att medarbetara 
stimuleras till att aktivt tänka hur de kan lösa problemen själva och ökar därmed den implicita 
kunskapen i organisationen (Nepal et al., 2011).   
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Avvikelser och problem kan användas som möjligheter till lärande och förbättringar. Staats et 
al. (2010) påpekar vikten av att identifiera problem så ofta och tidigt som möjligt inom 
projektprocesserna för att kunna lösa problemen medan de fortfarande är relativt små. De 
menar också att kulturen, inom mjukvaruutvecklingsprojekt, har varit att projektledaren ska 
lösa problemet själv inom projektet utan att be om hjälp. Visualisering av projekt genom 
projekttavlor har i detta fall bidragit till att problem upptäcks tidigare och chefer kan därmed 
avsätta resurser för att lösa problem tidigare. Sohi et al. (2016) poängterar även vikten av att 
visualisera problem och åtgärder på ett överskådligt sätt då det kan leda till ökad kunskap i 
organisationen.   

Kontinuerliga förbättringar är också en viktig del i projektverksamheter. Enligt Nepal et al. 
(2011) är standardisering, lärande, samarbete, rik kommunikation och förenkling av 
informationsflöden viktiga byggstenar för kontinuerliga förbättringar inom projekt. Att 
kontinuerligt förbättringsarbete inom projekt är viktigt bekräftas också av Cooke-Davies 
(2002) som menar att det är en viktig faktor för att kontinuerligt uppnå lyckade projekt. De 
har dock inte studerat Lean i projekt utan studerade viktiga faktorer för att uppnå lyckade 
projekt. Att både Nepal et al. (2011) och Cooke-Davies (2002) från olika synvinklar har 
identifierat kontinuerliga förbättringar kopplat till Lean stärker påståendet att kontinuerliga 
förbättringar inom projekt är viktigt. 



26 
 

4. 	Metod		
Följande avsnitt inleds med en sammanställning för att skapa en överblick av de olika 
metodvalen. Vidare beskrivs och motiveras de olika metodvalen i respektive avsnitt.   

För att svaren på undersökningsfrågorna, presenterade i avsnitt 1.2 Problembeskrivning och 
syfte, skulle bli tillförlitliga och trovärdiga var det viktigt att studien genomfördes 
systematiskt (Saunders, Lewis & Thornhill 2009, s. 5). I avsnittet redogörs för val av metoder, 
motiveringar till valen och diskussion av dess påverkan på studien. Metoden utgörs av en 
sammanställning av metodval, för att sedan förklara, motivera och reflektera över de olika 
valen djupare i respektive avsnitt 4.1-4.7.  

En sammanställning av de olika metodvalen och förklaring av valen presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1Metodsammanställning 

Metod 
(Avsnitt)  

Metodval 

Studiens syfte  

(4.1) 

Beskrivande och utforskande  En kombination av beskrivande och utforskande syfte 
används i studien. Kombinationen används för att först 
skapa en bild av befintlig data och sedan samla in 
kvalitativ data för att undersöka hur Lean i en 
projektverksamhet kan utvecklas, ett område där det för 
närvarande finns begränsat med studier.   

Studiens ansats 
(4.2) 

Induktiv   Den induktiva ansatsen syftar till att med hjälp av 
kvalitativ data förstå djupare samband.  

Studiens strategi 
(4.3)  

Fallstudie  En fallstudie används för att skapa en djup förståelse för 
ett generellt problem i en specifik kontext. I detta fall är 
det generella problemet Lean i projekt och den specifika 
kontexten Vattenfall Vattenkrafts projektverksamhet.  

Datainsamling 
(4.4) 

Primärdata: Ostrukturerade 
intervjuer, Semistrukturerade 
intervjuer, Observationer 
Fokusgrupper 

Sekundärdata: Dokument, 
presentationer. 

Flera metoder för datainsamling av både primär och 
sekundärdata används, vilket möjliggör djupare analys 
och triangulering av problemområdet i avseende på 
insamlad empiri.  

Val av 
respondenter (4.5) 

Ändamålsenligt urval.   För att uppnå studiens syfte används ändamålsenligt 
urval av respondenter vid fokusgrupp och intervjuer.  

Analysmetod (4.6)  Analys av kvalitativ data Empiri sammanställs och kategoriseras för att  kunna 
jämföras med den teoretiska referensramen. Den 
teoretiska referensramen används både som grund för att 
skapa förståelse för fördelar och nackdelar samt för att 
reflektera och identifiera utvecklingsmöjligheter.    
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4.1 	Studiens	syfte		

Det finns, enligt Saunders et al., (2009, s. 138) tre typer av syften, utforskande, beskrivande 
och förklarande. Vid val av metod av syfte är kopplingen till studiens övergripande syfte 
viktigt att ta hänsyn till (Saunders, et al., 2009 s. 139). Patel och Davidson (2011, s. 12) menar 
att syftet med explorativa studier är att samla en stor mängd kunskap om ett specifikt 
problem, och Saunders, et al. (2009, s. 140) menar att ett beskrivande syfte främst ämnar att 
skapa en korrekt beskrivning av händelser, situationer eller personer. Ett beskrivande syfte är 
att föredra för att uppnå denna studies ena syfte, beskriva Vattenfall Vattenkrafts arbete med 
Lean i projektverksamheten. Saunders et al. (2009, s. 140) menar att ett utforskande syfte är 
användbart för att skapa en förståelse för ett problem och fördelen är att syftet då är flexibelt 
och anpassningsbart efter de resultat som studien uppvisar. Denna studien har också ett 
utforskande syfte i och med att den syftar till att undersöka hur Lean inom projektverksamhet 
kan utvecklas, ett område där det för närvarande inte finns så mycket forskning. Studiens 
syfte förändrades till följd av de resultat som uppkom under studiens gång, vilket är 
karaktäristiskt för ett utforskande syfte. Det initiala syftet innefattade mindre fokus på 
principer och mer på metoder och verktyg vilket förändrades under studiens gång eftersom 
det framkom att Vattenfall Vattenkraft huvudsakligen fokuserat på metoder och verktyg och 
att principerna är mycket grundläggande för att lyckas med en Lean-satsning. Vidare menar 
Saunders, et al., (2009, s. 140) att ett beskrivande syfte ofta används i kombination med ett 
utforskande eller förklarande syfte eftersom det kan vara nödvändigt att skapa en bild av 
befintlig data eller forskning som existerar på området innan datainsamling påbörjas. 
Eftersom denna studiens övergripande syfte är både beskrivande och utforskande används en 
kombination av dessa två syften.    

4.2 	Studiens	ansats		

Enligt Patel & Davidson, (2011, s. 23) finns det tre olika typer av ansatser: deduktiv, induktiv 
och abduktiv ansats som är en kombination av deduktiv och induktiv. En deduktiv ansats kan 
antas när det inom ämnesområdet finns många forskningsstudier och en stor mängd 
vetenskapliga artiklar eftersom det ger möjligheten att bygga en teoretisk referensram och 
testa en hypotes (Saunders, et al., 2009, s. 124). Den deduktiva ansatsen innebär oftast 
insamling av kvantitativ data för att sedan kunna dra generella slutsatser (Saunders, et al., 
2009, s. 127). I detta fall finns inte möjligheten att anta en deduktiv ansats på grund av den 
begränsade mängden forskning och studier kopplat till Lean i projekt. Till följd av detta anses 
det heller inte lämpligt att samla in kvantitativ data för att dra generella slutsatser. När ett 
forskningsområde är relativt nytt och det finns mindre litteratur att tillgå är en induktiv ansats, 
med större fokus på reflektion att föredra då ansatsen syftar till att med hjälp av kvalitativ data 
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förstå djupare samband (Saunders, et al., 2009 s. 127). Den induktiva ansatsen föredras i 
studien på grund av den begränsade mängden forskningen på området Lean i 
projektverksamheter och för att skapa en förståelse för djupare samband mellan Lean och 
projekt. 

4.3 	Studiens	strategi		

Enligt Saunders, et al. (2009 s. 141) bör studiens strategi bero på studiens övergripande syfte 
och ansats så väl som studiens undersökningsfrågor, forskning inom området samt tillgängliga 
resurser i form av tid. Baserat på detta anses en fallstudie vara den mest fördelaktiga strategin 
i denna studie. Yin (2003, s. 37) menar att en fallstudie är fördelaktig om 
undersökningsfrågorna är av typen Hur? eller Varför? Studiens andra undersökningsfråga 
inleds med Hur? och valet av fallstudien stödjs därmed av Yin (2003, s. 37). Denscombe 
(2016, s. 91) hävdar dock att syftet med en fallstudie är att belysa det generella genom att titta 
på det specifika. Denna studien undersöker det generella problemet, Lean i projekt, inom den 
specifika verksamheten, Vattenfall Vattenkraft. Vidare menar Saunders et al. (2009, s. 146) 
att studiens sammanhang har stor betydelse för resultatet eftersom gränsen mellan det som 
studeras och dess sammanhang inte är tydliga i en fallstudie. Detta betyder att studiens 
resultat är starkt kopplat till Vattenfall Vattenkrafts projektverksamhet och att resultatet inte 
är direkt generaliserbart till andra projektverksamheter. Saunders, et al. (2009, s. 146) menar 
dock att genomförandet av en fallstudie erbjuder en god förståelse för det studerade 
fenomenet och dess sammanhang, vilket gör att strategin ofta används för förklarande och 
utforskande studier. Denscombe (2016, s.91) förklarar vidare att fallstudier ofta förknippas 
med kvalitativ forskning. I denna studie bidrar det utforskande syftet och fallstudien till att 
erhålla en djup förståelse för problemet i dess sammanhang.  

4.4 	Datainsamling		

I studien har en kombination av primär och sekundär datainsamling används. Nedan beskrivs 
metoderna för datainsamling av primär- respektive sekundärdata.  

4.4.1 Primärdata			

En fördel med att använda intervjuer är att de är lämpliga att genomföra för att erhålla 
djupgående och detaljerad data (Denscombe, 2016, s 287). Det finns tre typer av intervjuer: 1) 
strukturerade där intervjuaren ställer standardiserade frågor från ett frågeformulär, 2) semi-
strukturerade där det finns förbestämda teman och frågor men de kan variera mellan olika 
intervjuer och 3) helt ostrukturerade intervjuer som är informella samtal utan strukturerade 
frågor eller teman (Saunders, et al., 2009 s. 320-321). Ostrukturerade och semi-strukturerade 
intervjuer genomförs med syfte att samla in kvalitativ data, ofta som en del av en fallstudie 
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(Saunders et al., 2009 s 321). Baserat på skäl angivna ovan, används semi-strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer i denna studie. Ostrukturerade intervjuer används för att få en 
förståelse för verksamheten och för att uppnå det beskrivande syftet, att måla upp en bild över 
hur verksamheten arbetar med Lean. Semi-strukturerade intervjuer används vid intervjuer av 
projektledare för att samla in kvalitativ djupgående data.  

Fokusgrupper består av en liten grupp människor som har sammanförts av en moderator för 
att undersöka ett specifikt ämnesområde som gruppdeltagarna har liknande kännedom om 
(Denscombe, 2016, s. 269). I studien har fokusgrupper bestående av studiens styrgrupp från 
Vattenfall Vattenkraft använts för att diskutera principer och validera empiri och resultat 
under studiens gång. Utöver den utsedda handledaren har studien en styrgrupp utsedd för att 
stötta i handledarfrågor och kontinuerligt följa upp studien för implementering av resultat 
under studiens gång. Vid fokusgrupper mailas information om ämnesområde i god till innan 
genomförandet så att deltagarna hinner förbereda sig på att diskutera ämnet. Vid den första 
fokusgruppen presenteras och diskuteras Likers 14 principer en i taget. Vid övriga 
fokusgrupper presenteras studiens progression och eventuella resultat för att validera att 
författaren förstått informationen rätt.  

Intervjuer bör enligt Denscombe (2016, s 286) kompletteras med andra informationskällor. 
För att ge stöd åt och kontrollera överensstämmelse med intervjuinnehållet används därför 
observationer som komplement till intervjuer och fokusgrupper. Deltagande som observatör 
innebär bevittnande av organisationens kultur eller händelser, i dess normala liv, på ett 
mycket detaljerat sätt (Denscombe, 2016, s 307). Observationsmetoden deltagande som 
observatör används i och med att författaren genomför studien på plats hos 
projektverksamheten och därför kunnat observera projektverksamheten i dess dagliga arbete.  

4.4.2 Sekundärdata		

En kombination av olika typer av primär och sekundär data har använts för att kunna uppnå 
studiens syfte. Sekundärdata i form av dokument samlas in via Vattenfalls intranät under 
studiens gång. Sekundärdata utgör en relativt liten del av studiens empiri men är ändå 
fördelaktig då detta adderar till förståelsen av verksamheten som i första hand baserades på 
primärdata. Primärdata utgör största delen av datainsamlingen då detta bidrar till att förstå 
verksamhetens syn på de befintliga metoderna och arbetssätten samt identifiera 
förbättringsmöjligheter.  



30 
 

4.5 	Val	av	respondenter		

Saunders et al. (2009, s 213) beskriver två tekniker för val av respondenter, slumpmässigt 
urval och  icke-slumpmässigt urval. Han menar 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 vara att föredra i vissa situationer, exempelvis i 
utforskande studier när det kan vara nödvändigt att välja respondenter för att kunna uppfylla 
studiens syfte (Saunders et al., 2009, s 233). Denna studie genomförs med hjälp av icke-
slumpmässigt, ändamålsenligt val av respondenter.  

I fokusgruppen som används både för insamling av empiri och validering av resultat valdes 
lämpliga respondenter baserat på deras roller i organisationen. Eftersom fokusgruppen skulle 
diskutera principer utifrån vad som var viktigast för verksamheten var det fördelaktigt att 
välja respondenter som har helhetsbild över hur de arbetar med principerna i dagsläget och 
vad som är viktigt för verksamheten. Baserat på detta valdes därför följande fyra 
respondenter: chef för projektverksamheten och chef för projektledare samt ansvariga för 
verksamhetsutveckling och Lean-implementering. Denna fokusgrupp var också den styrgrupp 
som tillsammans stöttade författaren genom hela studien.  

För att få en förståelse för metoder och verktyg nödvändiga för att tillämpa principerna 
genomfördes intervjuer med projektledare. Respondenter för intervjuer väljs för att skapa en 
helhetsbild av problemområdet med både bredd och djup. För att förstå helhetsbilden av 
problemområdet baseras val av respondenter till intervjuer på stationeringsorter, tidigare 
arbetslivserfarenheter, erfarenheter från projektledning och hur involverade de varit i de Lean-
inspirerade arbetssätten på Vattenfall Vattenkraft. Urvalsgruppen, projektledare inom 
förnyelseprojekt, består av totalt tio projektledare varav fem intervjuas i studien. Eftersom 
respondenterna väljs ut för att representera helheten och samtidigt utgör hälften av 
urvalsgruppen anses respondenterna kunna representera urvalsgruppen väl.  

4.6 Analysmetod		

Denscombe (2016, s. 384) anser att kvalitativ data först måste processas innan meningsfull 
analys kan genomföras. Detta innebär att insamlad data måste brytas ned, struktureras och 
sorteras på ett lämpligt sätt för att det sedan ska gå att identifiera mönster. Den data som 
samlas in i studien via intervjuer och observationer bryts ned, kategoriseras och sammanställs 
därefter för att kunna analyseras. I varje intervju sammanställdes viktiga citat under varje 
intervjufråga. Eftersom intervjufrågorna var öppna och kompletterades med följdfrågor 
baserat på respondentens svar krävdes viss sortering av citaten för att säkerställa att citatet 
från respondenten kopplade till rätt intervjufråga. Alla respondenternas individuella svar på 
respektive intervjufråga sammanställdes för att skapa en helhetsbild över samtliga 
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respondenters svar. Eftersom intervjufrågorna byggde på de prioriterade principerna kunde 
respondenternas samlade helhetsbild av metoder och verktyg sammanställas kopplat till varje 
princip. Sammanställningen av empirisk data jämförs sedan med den teoretiska referensramen 
för att undersöka likheter och skillnader, vilka aspekter inom Lean som är lämpliga för 
projektverksamheten samt identifiera hur de kan utveckla arbetet med Lean. Teoretiska 
referensramen används således både för att skapa förståelse och för analys.   

4.7 Studiens	Reliabilitet	och	Validitet		

Enligt Saunders et al. (2009) är studiens reliabilitet kopplat till tillförlitligheten, vilket innebär 
hur väl datainsamlingen och analyser kommer ge konsekventa resultat. Hög reliabilitet 
innebär att samma resultat skulle uppnås vid andra studietillfällen eller att någon annan skulle 
dra samma slutsatser från resultaten (Saunders et al., 2009). De menar också att studiens 
validitet är kopplat till huruvida resultaten verkligen är vad de verkar vara, alltså resultatens 
trovärdighet. För att öka tilliten till att data är trovärdig menar Denscombe (2016, s. 411) att 
triangulering kan användas, det vill säga kontrasterande datakällor, exempelvis fokusgrupper, 
intervjuer och observationer.  

Studiens första undersökningsfråga är beskrivande vilket medför att möjligheten att uppnå 
samma resultat vid att replikering av datainsamling skulle kunna anses som hög. Att 
undersökningsfrågan är beskrivande medför att empiri inte analyseras utan endast 
sammanställs vilket skulle kunna öka chansen att samma resultat uppnås igen. Eftersom 
urvalet av respondenter genomförs med tanken att skapa en bred variation av erfarenheter 
skulle troligtvis en ytterligare intervjuomgång av projektledarna leda till samma resultat vilket 
skulle kunna öka reliabiliteten. Frågorna som används i intervjuerna återfinns i bilaga B, 
Intervjufrågor, för ökad transparens och möjlighet att replikera intervjuerna.  

En risk vid intervjuer och fokusgrupp är partiska respondenter som vinklar svar vid 
fokusgrupper eller intervjuer till sin fördel. Att respondenterna skulle kunna vara partiska har 
undvikits genom att studien till största del syftar till att finna möjligheter och förbättringar 
istället för att exempelvis kartlägga nuläge. Möjligheten att respondenter exempelvis 
förskönat arbetssätt eller metoder är möjlig men studiens syfte har minskat risken eftersom 
det understryks vid fokusgrupp och intervjuer att syftet är att hitta möjligheter till 
förbättringar som sedan ska presenteras för ledningen. Vidare har också det som framkommit 
under fokusgrupp och intervjuer bekräftats med observationer i den dagliga verksamheten. 
Eftersom syftet med intervjun med den andra projektverksamheten som användes för 
jämförelse var att ta reda på hur de implementerat Lean och fördelar de upplever är risken för 
att respondenten är partisk större i och med att chefen kan vilja framhäva de positiva sidorna 
av sin verksamhet. Skillnaden med respondenterna hos Vattenfall Vattenkraft är att de har 
mer att vinna på att beskriva nuläget så sanningsenligt som möjligt.     
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Studiens andra undersökningsfråga har ett utforskande syfte som uppnås genom att analysera 
empiri med hjälp av den teoretiska referensramen. Analysen påverkas mest troligt av 
författarens personliga uppfattning om den teoretiska referensramen och verksamheten, vilket 
innebär att en analys genomförd av någon annan skulle kunna leda till andra resultat. 
Diskussionerna och dynamiken i fokusgruppen påverkas både av de specifika deltagarnas 
åsikter och positioner i verksamheten samtidigt som deltagarna kan påverkas av varandra när 
de diskuterar. Fokusgruppens diskussioner och observationer skulle därför kunna ge något 
varierande resultat vid olika tillfällen och därigenom också kunna påverka studiens resultat.  

Studiens kombination av fokusgrupp, observationer och intervjuer skulle kunna öka 
validiteten genom att de tre olika insamlingsmetoderna av data används för att skapa en så 
rättvis beskrivande bild av verkligheten som möjligt. Kontinuerlig avstämning med 
handledare och examensarbetets styrgrupp hos Vattenfall skulle kunna öka validiteten i och 
med att empiri kan verifieras för att undvika missförstånd. Exempelvis tog prioriteringen av 
principerna fram baserat på fokusgruppens initiala diskussioner och kunde sedan verifieras 
vid nästa fokusgrupp. För att undvika osäkerheter vid sammanställning av material från 
fokusgrupperna och de semi-strukturerade intervjuerna spelas ljudet in.   

Eftersom fallstudien genomförs i en specifik organisation innebär det att slutsatser och 
rekommendationer inte kan generaliseras till alla typer av verksamheter utan är beroende av 
dess sammanhang. Trots att resultaten inte är generaliserbara för alla typer av 
projektverksamheter bör resultaten vara intressanta för andra projektverksamheter eftersom 
studien ger inblick i fördelar, nackdelar och utvecklingsmöjligheter vid implementering av 
Lean i projekt.  

Under studiens gång kontaktades ett företag som relativt nyligen har initierat en Lean-satsning 
inom projektverksamheten. Syftet var att kontakta företaget för intervju och fokusgrupp för 
att undersöka skillnader och likheter i tankesätt och angreppssätt för implementeringen av 
Lean i projektverksamheten och upplevda för- och nackdelar hos deras projektledare. 
Anledningen till att genomföra en jämförelse var att det skulle kunna bidra till att öka studiens 
generaliserbarhet. Vidare kontaktades även tre andra företag som arbetat med Lean inom 
bygg- och fordonsbranschen för ytterligare jämförelse. Ett av företagen använde sig av Lean i 
produktutvecklingsprocessen men hade inte möjlighet att ställa upp på intervju och övriga 
företag hade inte tillämpat Lean i projekt utan endast i tillverkningsprocessen. På grund av 
detta och studiens begränsningar i tid och resurser kunde endast en intervju genomföras för 
validering av studiens resultat.  
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5. Empiri	och	analys		

Avsnittet inleds med empiri och analys av Likers 14 principer från Vattenfall Vattenkrafts 
projektverksamhets lednings perspektiv. Vidare prioriteras principerna och empiri från 
intervjuer med projektledare sammanställs och analyseras. Avsnittet avslutas med en 
jämförelse av studiens resultat och en annan projektverksamhets Lean-satsning.  

5.1 	Värderingar		

Vattenfall Vattenkraft har tre uttalade kärnvärden i sin uppförandekod: samarbete, säkerhet 
och prestation, se bilaga A- processkarta och ledningsfilosofi. I fokusgruppen identifierades 
det också att ett problem projektverksamheten har är att deras kund (Drift och underhåll) 
ifrågasätter varför vissa saker har åtgärdats eller bytts ut i samband med förnyelseprojektet. 
Trots att Drift och underhåll aldrig har haft problem med utrustningen så fattas beslut om att 
saker ska bytas ut utan att anledningen av besluten är känd för Drift och underhåll. Ett 
exempel är ett enkelt och fungerande kylanläggningssystem som byttes ut till ett komplicerat 
system som fyller samma funktion men kräver mer arbete i form av service och reparationer 
av Drift och underhåll. Fokusgruppen identifierar även minst ett tillfälle där förnyelsen har 
försvårat det dagliga arbetet för Drift och underhåll. 

Analys  
Vattenfall Vattenkrafts kärnvärden beskriver det beteende som förväntas av alla på Vattenfall, 
men skiljer sig från värderingar från ett Lean-perspektiv. Från ett Lean-perspektiv ska 
värderingarna utgöra grunden för tankar, attityder och beteenden och därmed beskriva hur en 
organisation ska agera, medan kärnvärdena i uppförandekoden är smalare och endast 
fokuserar på medarbetarnas beteende. Från ett Lean-perspektiv har inte Vattenfall Vattenkraft 
några uttalade värderingar inom organisationen. En följd av detta kan vara att 
teknikavdelningen tillsammans med konsulter tar fram åtgärder och lösningar utan kundens 
behov i centrum. Är kunden i centrum tas beslut som gynnar kunden och därmed även gynnar 
organisationen. Detta är endast ett exempel på en situation när det hade varit fördelaktigt för 
Vattenfall Vattenkraft att tillämpa värderingen Kunden i fokus. På grund av den höga 
abstraktionsnivån hos värderingarna kommer de inte att analyseras vidare. 

5.2 	Lean-principer		

Avsnittet behandlar nuvarande användning och möjlig applicering av Lean-principer på 
Vattenfall Vattenkraft. Empirin baseras på observationer, ostrukturerade intervjuer och en 
fokusgrupp. I fokusgruppen diskuterades Likers 14 principer till viss del utifrån hela 
projektverksamheten, men huvudsakligen från förnyelseprojektens perspektiv till följd av 
studiens avgränsningar. När Vattenfall Vattenkraft anlitade konsulter tog de fram fyra 
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principer: Gilla avvikelser, Leverera i tid, Arbeta standardiserat och Lära och förbättra, dessa 
finns presenterade i bilaga A- processkarta och ledningsfilosofi. Dessa principer har varken 
tillämpats eller använts på grund av att Vattenfall Vattenkraft inte har prioriterat att avsätta tid 
för att arbeta med principerna, trots att de ser fördelar med det. Eftersom att principerna inte 
är spridda i organisationen eller något som de har arbetat med kommer dessa endast användas 
som verifiering vid prioritering av principer, avsnitt 5.3.  

Övergripande påvisade diskussionerna i fokusgruppen att samtliga Likers 14 principer skulle 
kunna tillämpas inom projektverksamheten, där några redan används i varierande 
utsträckning. Principerna tillämpas dock inte som regler utan sågs snarare som något att 
eftersträva, då de inte är uttalade eller förankrade i organisationen. Detta förhållningssätt  
leder till att det inte ses som en avvikelse när en princip inte tillämpas.  

5.2.1 Filosofi:	Långsiktigt	tänkande		

Princip 1: Basera ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även om det sker på 
bekostnad av kortsiktigt ekonomiska mål.  
Projektverksamheten har tidigare haft och har stora möjligheter att basera ledningsbeslut på 
långsiktigt tänkande. Detta menar fokusgruppen till viss del beror på att de har haft generösa 
budgetar vilket i sin tur möjliggjort prioritering av långsiktiga beslut. De tror dock att det i 
framtiden kan bli svårare att tänka lika långsiktigt i och med att koncernledningen valt att 
fokusera mer på vidmakthållande projekt. Generösa budgetar har inneburit att långsiktiga och 
förhållandevis dyra lösningar kunnat prioriteras både i initiala skeden och när problem 
uppstått under projektets gång. Fokusgruppen menar också att ledningsgruppen är mån om att 
alltid ha den övergripande långsiktiga strategin i fokus vid beslutsfattande, även om det sker 
på bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. I fokusgruppens diskussioner lyfts även åsikten 
att projektledare är duktiga på att lyfta frågan om tilläggsbeslut till ledningsgruppen, om de 
identifierar en möjlig långsiktig negativ konsekvens i projektet. Som exempel på ovanstående 
uttryckte sig en medlem i fokusgruppen: 

”Med mycket pengar har vi kunnat tillgodose alla önskemål kring projekten.” 

Analys  
Citatet kan tolkas som att beslut har fattats på bekostnad av kortsiktiga mål, för att främja 
långsiktighet och ta hänsyn till alla intressenters önskemål, exempelvis tilläggsbeslut i form 
av tid eller pengar såväl som tekniska önskemål. I ett förnyelseprojekt är det viktigt att den 
fysiska produkten ska hålla i minst 40 år, vilket gör att de beslut som fattas är beroende av 
långsiktighet. Att principen tillämpas i stor utsträckning i dagsläget skulle kunna öka 
chanserna för att den tillämpas även om budgeten från koncernledningen minskar. Däremot är 
det i projekt ofta ett stort fokus på genomförande vilket skulle kunna försvåra tillämpningen 
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av principen på projektledningsnivå. Anledningen till att det kan vara svårt att tillämpa på 
projektledningsnivå är att projektledarna inte alltid har möjlighet att prioritera principen utan 
måste genomföra åtgärderna i projektet med de tillgängliga resurserna och inom den avsedda 
tiden.   

5.2.2 Processer:	Rätt	process	ger	rätt	resultat.		

Vattenfall Vattenkraft har relativt nyligen definierat Elproduktion som deras huvudprocess. 
Enligt fokusgruppen innebär detta ett nytt sätt att tänka jämfört med tidigare då även projekt 
tillhörde huvudprocessen. Exempelvis ska nu projekten fungera som en stödfunktion för att 
möjliggöra elproduktionen vilket medför att det är viktigt att tiden ett projekt påverkar 
produktionen ska minimeras. Att elproduktionen är huvudprocess stöds av Lean eftersom el 
kan ses som den produkt som Vattenfall levererar till sina kunder.  

Princip 2: Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan.  
Ett förnyelseprojekt sträcker sig över en relativt lång tidsperiod, tre till fem år, vilket enligt 
fokusgruppen medför att det är svårt att skapa kontinuerliga processflöden och samtidigt se 
progression i projekt vid vecko- eller månadsmöten. Fokusgruppen menar att det är viktigt att 
projektprocessen är nedbruten till en lagom nivå för att skapa en tydligare känsla av 
progression i projekten vid exempelvis projektstyrningens tavel-möten. Fokusgruppen menar 
även att projektprocessen bör vara tillräckligt detaljerad så att projektets status ändras mellan 
varje möte och samtidigt relativt övergripande så att det går att överskåda progressionen av 
samtliga projekt vid projektstyrningen. Vattenfall Vattenkraft har en definierad 
projektprocess, som dock inte efterlevs fullt ut av projektledarna. Exempelvis är aktiviteten 
riskanalys ett viktigt moment för vissa projektledare som de lägger stor vikt vid medan andra 
projektledare inte genomför någon riskanalys utan litar på att respektive underentreprenör gör 
en egen riskanalys för sina ansvarsområden.     

Analys  
Processflödet hos Vattenfall Vattenkraft skiljer sig från ett produktionsflöde i och med att det 
inte är en produkt som passerar aktiviteter i en produktionskedja utan aktiviteterna är mer 
abstrakta, i och med att det till stor del handlar om information. Eftersom ett projekt är en 
unik process skiljer sig dock både nödvändig information och aktiviteterna som genomförs 
mellan olika projekt. Det kan därför vara fördelaktigt att skapa en något mindre detaljerad 
bild av projektprocessen, jämfört med ett produktionsflöde. På grund av att projektprocessen 
består av relativt abstrakta aktiviteter, liksom att projektprocessen inte efterlevs i full 
utsträckning skulle kunna vara bidragande faktorer till att problem lättare döljs i flödet.  

Princip 3: Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion.  
Fokusgruppen anser att Vattenfall Vattenkraft bör jobba mer med att låta efterfrågan styra för 
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att undvika överproduktion i projektverksamheten. Överproduktion exemplifieras av 
fokusgruppen som för avancerad teknik samt onödig administration av dokumentation. Till 
exempel produceras och administreras dokument som sedan varken används eller uppfyller 
något behov hos kunden. På grund av generösa budgetar så har tekniska önskemål kunnat 
uppfyllas och hårdare krav kunnat ställas på den tekniska utrustningen. Detta menar 
fokusgruppen har lett till en typ av överproduktion i och med att de investeringar som 
genomförs ibland är för tekniskt avancerade och därmed inte kan nyttjas fullt ut av kunden. 
Enligt fokusgruppen bör projektverksamheten bli bättre på att avgränsa och prioritera 
förnyelseprojektens mål, ökad livslängd med 40 år istället för att ställa för höga krav på 
toleranser och teknik som inte bidrar till ytterligare förbättringar. Under föregående år har 
begreppet ”Good enough”, det vill säga tillräckligt bra till ett bra pris, introducerats. 
Fokusgruppen menar dock att det inte ännu tillämpas i alla projekt och att det därför kräver 
mer arbete för att begreppet ska tillämpas i önskvärd utsträckning. ”Good enough” är inte 
uppskattat av teknikavdelningen som enligt fokusgruppen snarare har inställningen,  

” – så bra teknik som möjligt.” 

Vattenfall Vattenkraft har även erhållit feedback från leverantörer att de ställer hårdare krav 
än alla andra kunder, både i form av teknik men även dokumentation.  

Analys  
Vad som är efterfrågan för projektverksamheten kan likt tillverkningsindustrin definieras från 
kundens perspektiv. Efterfrågan i detta fall skulle kunna innebära både vilka projekt som ska 
genomföras men också vilka aktiviteter i projektet som är nödvändiga. Överproduktion 
handlar om att inte producera tidigare eller mer än nödvändigt, utan att rätt mängd ska 
levereras i rätt tid. Administrering och produktion av onödig dokumentation kan ses som 
överproduktion i form av att producera mer än nödvändigt. Den dokumentation som är 
värdeskapande för kunden skulle kunna vara både den dokumentation kunden kräver eller 
behöver men även den dokumentation som projektverksamheten behöver för att leverera 
bättre resultat till kunden nästa gång. Exempelvis kan dokumentation av avvikelser och 
lärdomar i projekt användas av projektverksamheten för att lära och förbättra sitt arbete. Att 
leverera för robust och avancerad teknik skulle också kunna ses som en typ av 
överproduktion, om inte teknikens utökade robusthet eller funktioner leder till ökad 
uppfyllelse eller överträffande av kundens behov. Användningen av begreppet ”Good 
enough” tydliggör att överproduktionen inte ses från kundens perspektiv eftersom begreppet 
är diffust och skulle kunna uppfattas som att det duger att saker är halvbra.  

Princip 4: Jämna ut arbetsbelastningen.  
Fokusgruppen anser att det är viktigt att jämna ut arbetsbelastningen inom 
projektverksamheten. Projekt har ofta ett relativt lugnt tempo under största delen av tiden, för 



37 
 

att sedan öka och leda till stress bland medarbetarna närmare slutet. Följande citat beskriver 
den nuvarande arbetsbelastningen:  

”Under hela projektet är det lugnt men sedan på slutet jobbar vi dygnet runt” 

Stressen som uppstår i slutet av ett projekt leder till att medarbetare kan bli tvungna att arbeta 
övertid och att extra resurser kan krävas. Det är enligt fokusgruppen alltid mycket saker som 
ska genomföras i slutet av projektet, och samtidigt kan problem med att exempelvis få en 
drifttagningsledare på plats som kan starta produktionen skapa ytterligare stress. Orsaken till 
ojämn arbetsbelastning är enligt fokusgruppen både en kontraktsfråga med leverantörer men 
också en inställningsfråga internt. Fokusgruppen menar att medarbetare har inställningen att 
”detta måste inte vara klart idag så därför kan jag göra det imorgon” vilket medför att 
genomförandet av dessa aktiviteter skjuts upp närmare deadline. Detta innebär att det blir 
många saker som måste utföras nära deadline och skulle problem uppstå så finns endast lite 
eller ingen tid för att lösa detta. En projektledare driver parallellt flera projekt som befinner 
sig i olika faser eftersom de kräver olika mycket tid av projektledaren. Detta kan enligt 
fokusgruppen försvåra utjämning av arbetsbelastning.  

Analys  
Från ett Lean-perspektiv ska inte aktiviteter genomföras så tidigt som möjligt utan en konstant 
jämn arbetsbelastning bör prioriteras. Eftersom aktiviteterna som genomförs i 
projektprocessen är relativt abstrakta kan det vara svårare att uppskatta hur lång tid en 
aktivitet ska ta, jämfört med aktiviteter i en repetitiv produktionsprocess där tiden kan mätas 
för varje aktivitet. Trots att fokusgruppen menar att projektledare som driver flera olika 
projekt försvårar utjämningen av arbetsbelastningen skulle det kunna ses som ett sätt att 
jämna ut arbetsbelastningen. Eftersom de olika faserna i projekten kräver olika mycket tid av 
projektledaren bör det vara en bidragande faktor till att arbetsbelastningen faktiskt kan jämnas 
ut. Dock skulle komplexiteten i att varje projektledare driver flera stora projekt som alla 
sträcker sig över många år och kan påverkas av interna och externa faktorer leda till att det i 
förväg är svårt att planera så att arbetsbelastningen blir kontinuerligt jämn utan revidering av 
planeringen.  
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Princip 5: Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att 
kvaliteten blir rätt från början.  
Trots att det finns höga krav på att ett projekt ska hålla sin budget och följa tidplanen så anser 
fokusgruppen att arbete i projektprocessen stoppas när problem uppstår. Kulturen bland 
projektledarna är att problem till största del ska lösas inom projektet och endast om extra tid 
eller kostnader krävs rapporteras en händelse som en avvikelse eller problem. När en 
projektledare lyfter ett problem till projektstyrningsnivå, stoppas allt arbete i projektet så att 
projektverksamheten tillsammans med konsulter och tekniker kan fokusera på att ta fram en 
lösning. Beroende på var i projektprocessen projektet befinner sig kan ett stopp i arbetet 
innebära att en avställning flyttas fram i tiden eller att den tar längre tid än beräknat.  

Analys   
Eftersom det i dagsläget kan vara svårt att upptäcka problem genom att kulturen är att de ska 
lösas inom projektet utan att komma upp till ytan innebär det att endast relativt stora problem 
kommer upp till ytan. De relativt stora problem som kommer upp till ytan kräver ofta 
ledningsbeslut vilket innebär att arbete i projektprocessen måste stoppas i väntan på beslut. 
Att fokusgruppen upplever att de stoppar arbete i projektprocessen vid problem kan bero på 
att de endast upptäcker stora problem och betyder inte nödvändigtvis att processen stoppas i 
tillräcklig utsträckning för att lösa alla sorters problem så att kvaliteten alltid blir rätt från 
början. Principen syftar till att stoppa arbetet i ett projekt för att undvika att projektet fortlöper 
och problemen växer och det är därför viktigt att alla typer av problem leder till att 
projektprocessen stoppas.  

Princip 6: Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och 
personalens delaktighet.  

”Det viktigaste är att processen är en standard och att alla följer den.” 

Citatet ovan kan tolkas som att fokusgruppen anser att principen är viktig. Fokusgruppen 
anser dock att projektverksamhetens nuvarande standardisering tyvärr är något bristfällig. 
Fokusgruppen identifierade tre problem: det finns för mycket standarder, det saknas 
standarder för vissa områden och de standarder som finns efterlevs inte.  Inom vissa områden 
saknas standarder helt medan det inom andra områden finns för mycket standarder som 
orsakas av att det finns många versioner och dubbletter. Detta leder till att det är otydligt vilka 
standarder som ska efterlevas och till följd av detta har många medarbetare uppfattningen att 
det kommer att krävas mycket arbete för att standarderna ska bli användbara. Följande citat 
understryker vikten av tydlighet och gemensamma arbetssätt: 

”I grunden vill medarbetare göra ett bra jobb, men det är inte tydligt vad som ska göras och 
hur saker ska göras.” 
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Fokusgruppen menar att rapportering är ett exempel på vad som behöver standardiseras inom 
hela organisationen. Exempelvis allokeras endast några minuter i månaden på ledningsmöten 
för att rapportera övergripande status i alla projekt vilket medför att det är viktigt att innehåll 
och format är tydliggjort för att rätt saker ska lyftas upp. Även rapportformat och checklistor 
för olika aktiviteter identifierades som möjliga och fördelaktiga att standardisera för 
projektverksamheten.  

Analys   
Vad och i vilken utsträckning aktiviteter kan standardiseras skiljer mellan 
tillverkningsindustri och Vattenfall Vattenkrafts projektverksamhet. Eftersom projekt är unika 
krävs det att aktiviteter utförs på olika sätt beroende på vilket projekt som ska genomföras. 
Standardisering ska alltid ske på lämplig nivå vilket innebär att en standard ska vara tillräcklig 
detaljerad för att kunna efterlevas men inte för detaljerad eftersom det kan medföra att den 
blir mer komplicerad än nödvändigt. Projektstyrning och projektledning handlar om 
koordinering av projekt som innebär att aktiviteterna till stor del innefattar kommunikation 
vilket skulle kunna kräva annorlunda standardisering, jämfört med en aktivitet i en 
tillverkningsprocess. Exempelvis kan standardisering av rapportering, dess format samt 
agenda på möten vara exempel på standardisering av kommunikation. Eftersom 
tillverkningsindustrin till större del innehåller relativt enkla och repetitiva processer kan 
aktiviteter standardiseras på en relativt hög detaljnivå, jämfört med projekt där det är unika 
processer som kanske kräver en högre detaljnivå. Standardisering har inom alla typer av 
verksamheter, inklusive projekt, visat sig vara användbart och ha positiv inverkan på 
processerna. Eftersom standardisering lägger grunden för ständiga förbättringar är denna 
princip viktig och projektverksamhetens positiva inställning är därför betydelsefull. 
Projektverksamhetens inställning till principen påverkar tillämpningen och därmed även 
möjligheten att uppnå en organisation som ständigt lär och utvecklas.  

Princip 7: Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda.   

”Visuell styrning är en mycket viktig princip och utgångspunkt för vidare förbättring av 
verksamheten för Vattenfall Vattenkraft.”  

Trots att inte principen uttalat tillämpas så har projektverksamheten börjat arbeta med 
metoden visuell styrning. Implementeringen av visuell styrning påbörjades inom 
projektstyrningen av förnyelseprojekt. Arbetet har medfört visst ytterligare arbete för 
projektledare men varit uppskattat då det gett organisationen en bättre förståelse för den 
aktuella statusen i olika projekt. Projektverksamheten arbetar aktivt med att utveckla den 
visuella styrningen inom projektstyrningen av förnyelseprojekt men också för att sprida den 
vidare till vidmakthållande- och dammprojekt. Principen har bidragit till att föra upp större 
andel problem till ytan och underlätta styrningen av projekt genom att en tydligare bild av 
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projektens status skapas.  

Analys   
Eftersom den visuella styrningen ska användas så att inga problem blir dolda verkar den 
visuella styrningen användas på rätt sätt eftersom projektverksamheten upplever att det har 
bidragit till ökad transparens och att fler problem kommer upp till ytan. Den visuella 
styrningen ska göra det lätt att se att den standard som gäller efterlevs så att inga problem 
döljs. Eftersom projektverksamheten inte i dagsläget använder standarder skulle denna princip 
kunna tillämpas i större utsträckning om standardiseringen ökade.  

Princip 8: Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stödjer personalen och 
processerna.  
Pålitlig och väl utprovad teknik kan ses från två perspektiv inom projektverksamheten, den 
som de levererar till kund och den som projektledarna använder för att genomföra projekten. 
Fokusgruppen menar att den teknik som projekt köper in och ska leverera till kund är pålitlig, 
utprovad och i många avseenden mer robust än den behöver vara. Vilken teknik som ska 
användas för att genomföra projekt kan delvis vara svår att påverka för projektledarna då detta 
påverkas av beslut som sker på koncernnivå. Fokusgruppen menar dock att det finns många 
system att välja på och att det därmed till viss del finns möjligheter för projektledare att själva 
styra vilken teknik och på vilket sätt den utnyttjas. Den generella uppfattningen av tekniken i 
form av interna system är att tekniken inte stödjer personalen och processerna på bästa sätt 
utan ofta är komplicerad och kräver mycket extra arbete för att exempelvis kunna lägga in 
dokument eller data i system.  

Analys   
Denna princip syftar till att tekniken ska stödja personalen och processerna och utifrån 
projektverksamhetens perspektiv inkluderas därför inte den teknik som köps in för leverans 
till kund. I detta fallet skulle det kunna tolkas som att den teknik som projektledarna använder 
som hjälpmedel för att genomföra projektet ska vara väl utprovad och stödja deras arbete. Att 
den generella uppfattningen är att det krävs mycket extra arbete för att lägga in dokument i 
system skulle kunna tolkas som att tekniken inte fullt ut stödjer processerna. Eftersom 
datorsystem till viss del påverkas av koncernbeslut kan det vara svårt för projektverksamheten 
att fullt ut kunna tillämpa principen utan att den tillämpas inom hela Vattenfall AB eller 
Vattenfall Vattenkraft. Att projektledarna inte har standardiserade arbetssätt medför att de 
använder olika teknik och det kan därför försvåra tillämpningen av principen ytterligare. 

5.2.3 Medarbetare	 och	 partners:	 Tillför	 organisationen	 värde	 genom	 att	 utveckla	

medarbetare	och	samarbetspartners		

Skillnad i tillämpning av principerna kopplade till medarbetare och samarbetspartners är 
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generellt liten, jämfört med principerna kopplade till processer. Att skillnaden är mindre kan 
bero på att dessa principer är mer generella och därmed mindre beroende av vilken 
verksamhet de appliceras inom.  

Princip 9: Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter företagets filosofi 
och lär ut den till andra.  
Många medarbetare har arbetat länge inom Vattenfall Vattenkraft och förstår arbetet från 
grunden till följd av sin långa erfarenhet. Enligt fokusgruppen är inte cheferna inom 
Vattenfall Vattenkraft ute i verksamheten tillräckligt mycket, vilket delvis kan bero på 
tidsbrist men också att vissa inte ser fördelarna med att vara ute i verksamheten. Inom 
projektverksamheten visar dock cheferna större engagemang för principen och genomför 
praktik ute på kraftverken för att få förståelse för arbetet och kunna lära ut värderingar, 
principer och metoder. Vikten av principen understryks i fokusgruppen av följande citat:  

”Ska vi lära andra så måste vi själva stå där och leda.” 

Analys 
Citatet kan tolkas som att ledningen har förstått vikten av deras engagemang och att de måste 
fungera som förebilder genom att sprida värderingar, principer, metoder och verktyg i 
verksamheten. I den teoretiska referensramen understryks, avsnitt 3.1, att ledningens 
engagemang är viktigt för att lyckas med en applicering av Lean. Att Lean inom 
projektverksamheten initierats från ledningen genom att de själva börjat tillämpningen av 
metoder och verktyg skulle också kunna ses som att ledningen förstår att de måste leva efter 
företagets filosofi för att sedan lära ut den till medarbetarna inom organisationen.  

Princip 10: Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi.  
 

”Som ansvarig och chef för projekt är det ju det jag vill.” 

För att kunna utveckla enastående människor inom Vattenfall Vattenkraft menar 
fokusgruppen att det krävs mer delegerat ansvar och tydligare målbilder. Detta skulle kunna 
leda till att medarbetare vet vad som förväntas av de och därigenom kan arbeta i högre tempo. 
Fokusgruppen menar också att de anser att medarbetare bör känna att de arbetar med 
värdeskapande aktiviteter på arbetet. I dagsläget ifrågasätter de flesta medarbetare syftet med 
någon eller några aktiviteter de förväntas genomföra då de inte vet vilka aktiviteter som är 
värdeskapande eller inte. Detta skapar inte motivation hos medarbetarna och fokusgruppen 
menar att projektverksamheten därför måste arbeta med att ta bort icke värdeskapande 
aktiviteter, för att större delen av arbetet ska kunna bestå av värdeskapande aktiviteter.  

Under fokusgruppen identifierades att Vattenfall Vattenkraft ibland sänder ut felaktiga 
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signaler som inte leder till utveckling av enastående människor. Ett exempel på detta är 
hanteringen av dokumentation. Enligt de riktlinjer som är framtagna av ledningen ska 
projektledare uppdatera dokumentationen i ett projekt under projektets genomförande. Detta 
tar tid och kostar pengar för projektet och eftersom projektet pågår under en längre tid hinner 
ofta standarder för dokumentation uppdateras flera gånger. En projektledare som inte följer 
riktlinjer och endast uppdaterar dokumentationen när han närmar sig slutet i projektet behöver 
således endast hantera dokumentationen en gång. Detta innebär att han därmed har lagt 
mindre pengar på dokumentationen, vilket ses som positivt av Vattenfall Vattenkrafts ledning. 
Detta anses inte vara bra enligt fokusgruppen eftersom det uppmuntrar projektledare att inte 
följa de riktlinjer som finns.  

Analys  
Tydlighet och standarder underlättar arbetet för medarbetare och ökar engagemang, avsnitt 
3.1.2, vilket i sin tur kommer att bidra till utvecklingen av enastående människor och team. 
Många av principerna kopplade till processer och problemlösning syftar till att indirekt 
utveckla enastående människor vilket innebär att tillämpningen av de är starkt kopplade för 
tillämpningen av denna princip. Genom tillämpningen av andra principer kommer därför 
arbetet med att utveckla enastående människor stöttas, men denna princip kräver också att 
projektverksamheten adresserar problemet med felaktiga signaler till medarbetarna.   

Princip 11: Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att 
utmana dem och hjälpa dem att bli bättre.  
Projektverksamheten har kontinuerligt möten med sina leverantörer, för att förbättra 
samverkan och stödja dem i sitt förbättringsarbete. Projektverksamheten arbetar ofta med 
samma leverantörer vilket ökar vikten av att stötta de i förbättringsarbetet då detta inte bara 
gynnar leverantören utan även Vattenfall. En av leverantörerna har själv initierat en Lean-
satsning och uppgett att de tillsammans med Vattenfall Vattenkraft vill genomföra visuell 
styrning av projekt på plats i kraftverket under avställningen. Upphandlingen för projektet är 
inte klar, men från Vattenfall Vattenkrafts sida ser de mycket positivt på initiativet. De hoppas 
på att kunna genomföra visuell styrning med denna och andra leverantörer på plats i 
kraftverken för att kunna planera gemensamma projekt och föra upp eventuella problem till 
ytan snabbare.  

 
Analys   
Respekt för det utökade nätverket av partners och leverantörer är viktig både inom 
projektverksamheten och den tillverkande industrin eftersom leverantörernas förbättringar 
påverkar verksamheterna. Trots att projektverksamheten är involverad i arbetet med att 
utveckla leverantörer bör denna princip ses från den större verksamheten Vattenfall 
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Vattenkraft för att kunna tillämpas fullt ut. Metoder och verktyg för hur leverantörssamverkan 
fungerar kan utvecklas vidare men principen tillämpas i relativt stor utsträckning sett från 
projektverksamhetens perspektiv.  

5.2.4 Problemlösning:	Att	 ständigt	 söka	grundorsaken	 till	 problem	driver	 lärande	

inom	organisationen		

Princip 12: Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen.  
 

”Vissa är ute i verksamheten mycket medan andra mest sitter på sina kontor.” 

Eftersom både projekt, projektledare och chefer är placerade på olika orter i Sverige innebär 
det att resor ofta krävs för att ta sig till platsen där projektet genomförs. Eftersom 
projektledarna har utformat sina egna arbetssätt så har detta medfört att både arbetssätt och 
tiden de spenderar i projektet varierar mycket. De långa avstånden till vattenkraftverken i 
vissa områden är en bidragande faktor till att mindre tid spenderas på plats. Generellt anser 
fokusgruppen att betydligt mer tid bör spenderas ute på plats i projekten för att förstå 
situationen grundligt.  

Analys   
Denna princip tillämpas i dagsläget i varierande utsträckning då vissa projektledare spenderar 
mycket tid ute i projektet för att förstå situationen medan andra mest sitter på sina kontor. 
Principen påverkas av principerna kopplade till avvikelsedrivet flöde och standardisering som 
för upp problem till ytan. Projektverksamheten skulle förmodligen kunna se större effekt vid 
tillämpning av principen om processflödet identifierar mindre problem som kan lösas genom 
att gå och se med egna ögon ute i projektet.  

Princip 13: Fatta beslut långsamt i koncensus, överväg noga samtliga alternativ, 
verkställ snabbt.  
Fokusgruppen menar att beslut generellt fattas för långsamt och inte alltid i koncensus. De 
menar att det inom organisationen har varit svårt att veta var specifika beslut fattas vilket 
medför att det kan ta tid innan den person som ska fatta beslutet får ärendet. Detta försvårar 
det dagliga arbetet och gör att beslutsprocessen tar längre tid än nödvändigt. Att det inte är 
tydligt var och varför beslut fattas är enligt fokusgruppen en bidragande faktor till att beslut 
inte fattas i koncensus. Fokusgruppen menar också den omorganisation som genomfördes 
under sommaren 2016 medför tydligare roller och enklare beslutsvägar.  

”Den nya linjeorganisationen handlar inte om makt-hierarki utan ska bidra till att skapa 
tydlighet så att medarbetare ska kunna gå till sin chef med problem och inte behöva bli 

skickad till flera olika personer när ingen vill ta ett beslut.” 
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Ytterligare en faktor till bättre beslut tror fokusgruppen är att Vattenfall Vattenkraft nu valt att 
identifiera elproduktion som huvudprocess. Förhoppningen är att detta ska undvika 
suboptimering där enheter har egna mål och leda till att alla ska fokusera på produktionen, 
vilket i sin tur bidrar till att koncensus kring beslut kan nås i större utsträckning. När det i 
projekt uppstår akuta problem och nya beslut behöver tas är dock den generella uppfattningen 
att det går snabbt att få beslut. Fokusgruppen anser att samtliga alternativ utvärderas vid 
beslutsfattande och att detta ofta kan vara en bidragande faktor till att det ibland tar tid att 
fatta beslut. Uppfattningen är även att tiden för verkställande av besluten inom projekt är 
varierande, vissa beslut verkställs för fort medan andra tar för lång tid.   

Analys   
Att projektverksamheten är duktiga på att fatta snabba beslut vid problem kan bero på att de 
är vana och duktiga på att lösa problem under stress och fatta beslut när akuta problem 
uppstår. På grund av detta har fungerat väl under en längre tid har de inte varit tvungna att 
förändra arbetssättet. Detta kan vara en bidragande faktor till att de inte är lika snabba på att 
fatta beslut som inte uppstått på grund av problem. Att det tar för lång tid att fatta beslut som 
inte är akuta kan bero på att de har många akuta problem och därav måste prioritera dessa. 
Tydligheten var beslut fattas i organisationen skulle kunna öka andelen beslut som tas i 
koncensus i om det i samband med detta även redogörs varför besluten tas i större 
utsträckning.  

Princip 14: Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt 
förbättra.  
Eftersom det saknas gemensam standard för hur arbete ska genomföras upplever företaget att 
det kan vara svårt att se vad och hur saker kan förbättras. Projektverksamheten arbetar med 
verksamhetsutveckling och har även börjat arbeta med att alla aktivt ska fundera på hur de 
kan förbättra det dagliga arbetet. Eftersom det inte tidigare varit en naturlig del av det dagliga 
arbetet att arbeta med förbättringar tar det tid att förändra verksamheten. Följande fråga ställs 
i slutet av varje möte inom projektverksamheten: 

”Vad gör vi bättre till nästa gång/nästa möte?” 

Fokusgruppen känner dock inte riktigt att projektverksamheten har förändrat tankesätten ännu 
för att verkligen förstå och ändra saker till nästa dag/vecka/möte, men anser att det är positivt 
att de har börjat ställa frågan och att vissa förbättringar har skett på grund av att detta. I slutet 
av varje projekt har Vattenfall Vattenkraft en aktivitet som heter kunskapsåterföring där de 
ska genomföra ett slutmöte och dokumentera erfarenheter från projektet i ett datorsystem. Att 
kunskapsåterföringen genomförs som sista steg i projektet innebär att många erfarenheter har 
glömts bort under åren. Att erfarenheterna förs in i ett datorsystem som sedan inte nyttjas ökar 
inte kunskapen i organisationen. För att kunna lära av den kunskap en projektledare erhåller 
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krävs ett annat forum för att dela information mellan projektledare. Fokusgruppen menar att 
projektverksamheten är medveten om att kunskapsåterföringen bör förbättras och pågå 
kontinuerligt för att förmedla kunskapen mellan pågående och kommande projekt. När en 
medarbetare kommer på en förbättring så delas det inte och implementeras av alla, utan det är 
endast den medarbetaren, och eventuellt några som är placerade på samma ort, som ändrar sitt 
arbetssätt. Att inte förbättringsarbete är gemensamt och förbättringar implementeras av alla 
sker till följd av avsaknad av standarder.  

Analys   
Att projektverksamheten har börjat reflektera över hur de kan förbättra sig till nästa 
tillfälle/möte skulle kunna ses som en initial del för att kunna utvecklas till en ständigt 
förbättrande organisation. Från ett Lean-perspektiv handlar ständiga förbättringar om de små 
förbättringar medarbetare gör i sitt dagliga arbete. Genom att ställa frågan Vad gör vi bättre 
nästa gång/imorgon? stimuleras medarbetare att aktivt tänka på vad som kan förbättras. 
Förbättringsförslag skulle kunna uppmuntras genom incitament och synliggörande av 
förbättring i form av lämpligt forum vilket ger en positiv uppmärksamhet till 
förbättringsarbetet och medarbetarens insatser. Att denna frågan ställs i alla forum från 
ledningsgruppen och på alla möten bidrar till att understryka att det alltid är viktigt att tänka 
på hur organisationen kan förbättras. Att alla medarbetare arbetar med sina egna förbättringar 
leder till att kunskapen endast ökar hos de individuella medarbetarna och inte i 
organisationen. Detta medför i sin tur till att om en medarbetare slutar tar de med sig kunskap 
från organisationen. Att skapa en mer kontinuerlig kunskapsåterföring är viktigt för att bygga 
upp en större kunskap inom organisationen och slippa uppfinna hjulet på nytt. 
Kunskapsåterföringen kräver dock en förändrad struktur för att det ska vara något som alla 
kan ta del av. Trots att projektverksamheten har börjat arbeta med denna princip, är det även 
viktigt att tidigare principer, exempelvis avvikelsedrivet flöde och standardisering tillämpas 
för att den verkliga potentialen av denna princip ska kunna nyttjas. 
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5.3 	Prioritering	av	principer		

Fokusgruppen menar att alla principer är möjliga att genom anpassning tillämpa i 
projektverksamheten. Vidare menar de att det kommer att krävas mycket arbete och 
förändringar för att principerna ska kunna tillämpas som regler. På grund av detta anser 
fokusgruppen att det är viktigt att projektverksamheten väljer några principer att börja arbeta 
med för att ha möjlighet att göra ett grundligt arbete och följa upp så att de efterlevs. I avsnitt 
3.1 Lean argumenteras det för vikten av att se helheten och att ingen av de 14 principerna kan 
exkluderas. I en organisation som tidigare inte tillämpat principer är det viktigt att aktivt 
arbeta med uppföljning för att säkerställa att de tillämpas. Uppföljningens syfte ska vara att 
säkerställa att principerna tillämpas som regler, för att inte fastna i att de endast är något att 
eftersträva. För att ha möjlighet att från grunden tillämpa och följa upp arbetet har därför 
principer prioriterats och anpassats för Vattenfall Vattenkrafts projektverksamhet.  

För att de prioriterade principerna ska ha en bredd och representera helheten så har hänsyn 
tagits till att majoriteten av P:na i 4P modellen ska representeras. Eftersom graden av 
tillämpning inom projektverksamheten skiljer sig har de principer som har störst påverkan på 
projektverksamhetens processer valts att prioriteras initialt. Detta stödjs även av studier i den 
teoretiska referensramen, avsnitt 3.3, som menar att det är mest fördelaktigt att prioritera 
implementering av de principer metoder och verktyg som har störst påverkan på aktiviteterna 
och processerna. Vattenfall Vattenkraft tillämpar i nuläget princip 1: Långsiktigt tänkande, i 
stor utsträckning och den är därför inte representerad bland de prioriterade principerna. Denna 
principen är grundläggande och därför mycket viktig men på grund av att prioriteringen 
baseras på den skillnad tillämpningen skulle kunna medföra har denna princip och därmed det 
första P:et inte inkluderats.  

Prioriteringen baseras på de initiala diskussionerna i fokusgrupp, prioritering av principer i 
fokusgrupp, analys av diskussionerna och jämförelse med teoretisk referensram. Följande 
principer identifierades som prioriterade i och med att de förväntas innebära störst positiv 
påverkan på Vattenfall Vattenfalls projektverksamhet och anses därmed som en bra 
utgångspunkt för implementering av Lean-principer. 

1. Tydliga kommunikationsflöden och processer som för upp problem till ytan. 
2. Standardisering av arbetssätt som en grund för ständiga förbättringar.  
3. Visuell styrning för att skapa en överblick och föra upp problem till ytan.  
4. Utveckla ledare som förstår arbetet och lever efter företagets filosofi och lär ut 

den till andra.  
5. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt 

förbättra.  
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En jämförelse av dessa principer med de inom produktutvecklingsprojekt, avsnitt 3.3, visar 
tydliga kopplingar. I den teoretiska referensramen identifierades följande principer kopplade 
till produktutvecklingsprojekt, standardisering av processer, enkla och specificerade vägar för 
informationsflöde, utbildning och lärande, rik kommunikation och kontinuerliga förbättringar.  

Tydliga informationsflöden och processer som för upp problem till ytan och standardisering 
av arbetssätt som grund för förbättringar kan jämföras med principerna standardisering av 
processer och enkla och specificerade vägar för informationsflöde. Eftersom projekt består av 
många sammankopplade aktiviteter är det viktigt med att skapa tydliga och enkla processer 
och vägar för kommunikation. Skillnaden mellan tillverkning och projektverksamheten är att 
projekt är mycket mer beroende av kommunikation och därför motiveras ett tillägg av tydliga 
kommunikationsflöden i principen.  

Eftersom projektverksamheten inte har några standarder i dagsläget gör det svårare att 
förbättra verksamheten eftersom de inte har en gemensam grund att förbättra. Standarder 
inom projektverksamheten är därför viktig för att skapa gemensamma arbetssätt som sedan 
kan utvecklas och förbättras. Som även den teoretiska referensramen, avsnitt 3.3.1, 
identifierat så är standardisering inom projekt betydelsefullt och det finns mycket arbete som 
kan underlättas av exempelvis checklistor och rapportstrukturer.   

Visuell styrning leder till en rikare kommunikation eftersom det kompletterar fysiska möten 
med visuella inslag, avsnitt 3.3.1-3.3.2. Visuella styrningen skapar en tydligare överblick över 
statusen i projekten och kompletterar det avvikelsedrivna flödet i den första principen 
eftersom det driver avvikelser genom att synliggöra de inom både projektledning och 
projektstyrning. Att avvikelserna synliggörs är i sin tur viktigt eftersom dessa ses som 
möjligheter att förbättra verksamheten.  

Att utveckla ledare som lever efter företagets filosofi och lär ut den till andra är den fjärde 
principen. Ledningens engagemang understryks av många författare som en av de viktigaste 
faktorerna för att lyckas med en Lean-satsning, avsnitt 3.1 och bör därför prioriteras. Som 
lyftes i fokusgruppen är det viktigt att ledningen leder och lär resten av organisationen för att 
möjliggöra en förändring i verksamheten. Att utveckla enastående människor och team är 
också en mycket viktig princip eftersom människorna och teamen bygger organisationen och 
tillsammans ska uppnå dess mål. För att möjliggöra utvecklingen av enastående människor 
krävs dock ledningens engagemang och därför bör denna principen prioriteras först.  

Vattenfall Vattenkraft har sedan starten av samarbetet med konsulterna initierat ett program 
för ledarskapsutbildning. Eftersom chefer och ledare genomgår detta 
ledarskapsutbildningsprogram kommer därför inte metoder och verktyg kopplat till principen 
beskrivas eller analyseras närmare, trots att principen identifierats som en av de viktigaste. 
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Viktigt att poängtera är att alla de metoder och verktyg som beskrivs, analyseras och 
rekommenderas är i linje med principen.  

Slutligen bör principen, Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och 
ständigt förbättra ses som en grundläggande princip eftersom det är det som organisationen 
strävar efter med en Lean-verksamhetsstrategi. En lärande organisation kräver omfattande 
insatser över en längre tid och kan vara svårt att uppnå. På grund av detta bör denna principen 
prioriteras redan vid initialisering av en Lean-satsning inom organisationen. Alla principerna 
kopplat till projektverksamheter i den teoretiska referensramen, avsnitt 3.1.2, täcks in av de 
principer som identifieras som grundläggande för Vattenfall Vattenkrafts projektverksamhet, 
vilket stödjer resonemang och analys.   

5.3.1 Jämförelse	mellan	studiens	prioriterade	principer	och	Vattenfall	Vattenkrafts	

principer		

Vattenfall Vattenkrafts principer som togs fram av ledningsgruppen tillsammans med 
konsulterna är: Gilla avvikelser, Leverera i tid, Arbeta standardiserat och Lära och förbättra, 
dessa finns presenterade i bilaga A- processkarta och ledningsfilosofi. Utformningen av 
principerna medför att det är svårt att tillämpa dessa enligt hur begreppet ”princip” definieras, 
se avsnitt 3.1.2. Principen Gilla avvikelser är vag och saknar motivering varför organisationen 
ska tillämpa principen vilket medför att det är svårt att följa upp om principen efterlevs. 
Principen täcks in av både princip 1, Tydliga kommunikationsflöden och processer som för 
upp problem till ytan och 3 Visuell styrning för att skapa en överblick och föra upp problem 
till ytan, som båda, likt Gilla avvikelser, syftar till att problem ska komma upp till ytan. En 
fördel med att definiera principen, Tydliga processflöden som för upp problem till ytan, är att 
det skulle underlätta uppföljning och förbättring. Exempelvis är det lättare att hitta 
förbättringsmöjligheter utifrån frågan, kan vi förbättra flödet så att fler problem kommer upp 
till ytan? jämfört med, kan vi gilla avvikelser mer?  

Principen Leverera i tid följer inte heller definitionen eftersom den inte beskriver hur 
organisationen ska arbeta för att leverera i tid. Principen hade med fördel kunnat 
omformuleras för att innefatta vad som ska göras för att kunna leverera i tid, exempelvis 
Standardiserade arbetssätt för att kunna leverera i tid. Innebörden av principerna Arbeta 
standardiserat och Lära och förbättra täcks in av princip två Standardiserade arbetssätt som 
en grund för ständiga förbättringar och fem Bli en lärande organisation genom att 
oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra. Vattenfall Vattenkrafts definition av dessa två 
principer beskriver vad som ska göras men inte varför vilket gör att de saknar förklaringen av 
hur organisationen ska tänka. Varför det är viktigt att arbeta standardiserat eller lära och 
förbättra kan med fördel inkluderas, exempelvis Lära och förbättra för att bli en lärande 
organisation. De prioriterade principerna inkluderar hela definitionen av vad en princip är och 
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skulle därför med fördel kunna ersätta dessa två principer.  

Sammanfattningsvis saknar Vattenfall Vattenkrafts principer delar av definitionen av 
principer och skulle därför behöva kompletteras för att kunna tillämpas. Innebörden av 
Vattenfall Vattenkrafts framtagna principer innefattas av de prioriterade principerna och dessa  
skulle därför kunna ersätta de nuvarande principerna utan att exkludera något. Att studiens 
prioriterade principer innefattar de tidigare utformade principerna av Vattenfall Vattenkraft 
skulle kunna ses som en verifiering av att de mest lämpade principerna identifierats.  

5.4 	Metoder	och	verktyg		

De prioriterade principerna i föregående avsnitt utgör utgångspunkt för intervjuer samt val 
och utveckling av metoder och verktyg. Detta avsnitt baseras på semi-strukturerade och 
ostrukturerade intervjuer av projektledare samt observationer av det dagliga arbetet inom 
organisationen. Avsnittet fokuserar på metoder och verktyg kopplat till principerna. Efter 
observationer och intervjuer är författarens uppfattning att både projektledare och 
projektverksamheten har en positiv inställning till att implementera nya arbetssätt och verktyg 
i organisationen. Författaren har även uppfattningen att alla är medvetna om att det finns 
mycket som kan förbättras med nuvarande arbetssätt och vill förändra verksamheten till det 
bättre. Vid observationer har författaren fått känslan att medarbetarna tror att de insatser som 
krävs för att förbättra något i organisationen är så pass stora att det kommer att ta lång tid. Att 
projektverksamheten har en positiv inställning till förändringar skulle kunna minska motstånd 
till förändringar. Insikten att en förändring behövs skulle kunna ses som första steget för att 
lyckas med förändringen. Det skulle kunna ses som fördelaktigt att Vattenfall Vattenkraft har 
en förståelse för att det krävs insatser över en längre tid för att förändra verksamheten 
eftersom en Lean verksamhetsstrategi handlar om att alla medarbetare ska göra små 
förbättringar varje dag, vilket i sin tur leder till stora förbättringar över tid.  

5.4.1 Tydliga	kommunikationsflöden	och	processer	som	för	upp	problem	till	ytan.	

Omorganiseringen under sommaren 2016 har lett till att kommunikationen inom 
projektverksamheten har förbättrats i och med att det har blivit tydligare för projektledarna 
vem de ska vända sig till i olika frågor. Det är dock fortfarande ibland svårt för projektledarna 
att få förståelse för var vissa beslut fattas, men den generella inställningen bland 
projektledarna är att detta kommer att förbättras i och med att alla blir mer bekväma i sina nya 
roller.  

Enligt projektledarna är projektprocessen inte definierad tillräckligt tydligt för att den ska föra 
upp problem till ytan. Projektledarna upplever inte heller att projektprocessen är tillräckligt 
tydlig angående vad som ska göras och i vilken ordning. Vidare upplever de inte att processen 
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är utformad på ett optimalt sätt utifrån vad som är värdeskapande aktiviteter och icke-
värdeskapande aktiviteter och då de tvingas lägga mer tid än nödvändigt på aktiviteter som 
inte är värdeskapande. Detta har lett till att alla projektledare utgår från den fastställda 
projektprocessen men har individuellt anpassat en egen process för hur de driver sina projekt. 

Samarbetet mellan projektledare på olika orter än näst intill obefintligt och projektledare som 
är placerade på andra orter än Vattenfall Vattenkrafts huvudkontor i Luleå upplever att all 
information inte når dem, vilket leder till att de känner sig isolerade på respektive ort. Den 
nya projektstyrningen med hjälp av visuella projekttavlor och veckovis avstämning i projekt 
har lett till att projektledarna i större utsträckning vet om vilka andra projekt som pågår, det 
vill säga status och eventuella avvikelser i projekten. Projektledarna menar att större 
avvikelser, som påverkar tid och eller kostnader, lyfts till chefer och ledning om de själva inte 
har mandat att fatta beslut i frågan. Mindre avvikelser löses oftast inom projektet, utan att 
lyftas. Projektledarna menar även att en anledning till att mindre avvikelser inte förs upp till 
ytan är att de egentligen inte vet vilka typer av avvikelser de förväntas lyfta. Följande två citat 
beskriver projektledarnas syn på avvikelser som uppstår i projekt:  

”Stora avvikelser i tid och kostnader, de går ju inte att dölja, men annars är vi nog ganska 
duktiga på att dölja våra problem.” 

”Problemen lyfts helst inte, man vill inte visa sina problem så jag skulle nog säga att vi 
mörkar dem.” 

Citaten visar på att projektledarna medvetet döljer problem istället för att föra upp de till ytan. 
Majoriteten av projektledarna anser dock att det skulle vara fördelaktigt att även lyfta mindre 
avvikelser och problem för att kunna dra lärdomar av varandra trots att problemet kan lösas 
inom projektet. Genom att exempelvis lyfta att det är problem med en leverantör på grund av 
att något missats i ett tidigare skede av projektet så kan andra lära sig av detta för att slippa att 
samma situation uppstår igen. 

Eftersom att alla projekt är unika görs en planering av projektprocessen för varje projekt. 
Planeringen görs i form av en prognos där interna och externa deadlines planeras in. När det 
uppstår problem i projekt kopplade till tidsramen används tid ofta från de senare delarna av 
projektet till att lösa problem i de tidigare aktiviteterna. Eftersom tid från de senare 
aktiviteterna nyttjas tidigare i projektet finns mindre tid för de senare aktiviteterna men 
projektet kan klara sina externa deadlines trots att vissa delar dragit ut på tiden och andra 
aktiviteter genomförts snabbare. Projektledarna vet om att oförutsedda händelser ofta kommer 
upp i projekt och att aktiviteter på slutet kan kortas ned och användas som en buffert.  

Analys   
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Tydlig kommunikation inom projekt är viktig enligt både litteraturen i den teoretiska 
referensramen, avsnitt 3.3.2, fokusgruppen och projektledarna eftersom det underlättar och 
förenkla kommunikationsflöden. Genom att projektledarna upplever att projektprocessen inte 
efterlevs samt innehåller stor del icke-värdeskapande aktiviteter skulle en värdeflödesanalys 
med fördel kunna bidra till ett optimerat flöde.  

Anledningen till att tiden för aktiviteterna i slutet av projekt används som en buffert skulle 
kunna bero på att planeringen inte tagit tillräckligt mycket hänsyn till längden av de tidiga 
aktiviteterna i projektprocessen. Att aktiviteterna används som en buffert är en risk i projekt 
då det kan vara svårt att veta hur mycket av bufferten som redan använts. Detta kan i sin tur 
leda till att problem skjuts upp i projektet och det ökar även chansen att avvikelserna växer 
större innan de upptäcks. Om projektledarna istället skulle vara mer öppna med hur lång tid 
aktiviteter tar och undvika att använda andra aktiviteter som buffert skulle mer tid i den 
initiala planeringen kunna läggas där den behövs, i början på projektet. Om det finns för lite 
tid allokerad för de initiala aktiviteterna i projektet kan detta leda till att dessa stressas 
igenom, vilket inte skapar gynnsamma förutsättningar för projektets vidare genomförande.  

5.4.2 Standardisering	av	arbetssätt	som	en	grund	för	ständiga	förbättringar.		

”Projektledning handlar om människor så vi kan inte arbeta standardiserat.” 

”Det finns väl någon liten lägstanivå som alla ska följa men sedan är det ganska individuellt 
och olika hur vi jobbar.”  

Projektledarnas initiala inställning till standardisering var negativ men vände snabbt till 
positiv vid närmare beskrivning och exempel på vad standardisering inom projektledning 
skulle kunna innebära.  

”Checklistor, mallar och standarder är en stor önskan, alla tar fram sina egna hela tiden men 
det skulle kunna underlätta vårat arbete mycket.” 

Alla projektledare är eniga om att de skulle kunna ha nytta av mer standardisering och att 
standardiseringen kan leda till förbättringar i och med att det då finns en gemensam grund att 
utgå från. Exempel på vad projektledarna anser fördelaktigt att standardisera är ett gemensamt 
bästa arbetssätt för vad och hur aktiviteter ska genomföras, checklistor för att komma ihåg 
alla moment att göra innan nästa aktivitet, mallar för rapporter och rapportering samt 
förtydligande rörande exempelvis vad som ska rapporteras som en avvikelse. Det sista citatet 
ovan exemplifierar den förändrade inställningen. 

Projektledarna tror att det finns vissa standarder, mallar och checklistor men de vet inte riktigt 
vilka eller var de finns. De anser att det ofta tar mycket tid att leta efter den mallen de behöver 
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vilket leder till att den inte används. Vidare menar de också att mallar och checklistor ofta inte 
är uppdaterade, har felaktiga punkter, gammalt bolagsnamn med mera, vilket gör att de kan 
lägga ner tid på att leta för att sedan inse att dokumentet inte kan användas.  

Analys   
Att standarder i form av gemensamma arbetssätt, mallar och checklistor är fördelaktigt för 
projektverksamheten hos Vattenfall Vattenkraft stämmer överens med studier i den teoretiska 
referensramen, avsnitt 3.1.2-3.1.3. Projektledarna är drivna och har individuellt utvecklat 
arbetssätt för aktiviteter. Att dra nytta av allas styrkor och tillsammans ta fram gemensamma 
arbetssätt har enligt studier i den teoretiska referensramen, avsnitt 3.1.2, lett till ökat 
engagemang och förbättringar. Eftersom alla har sina styrkor och svagheter så kan detta 
utnyttjas för att ta fram de gemensamt bästa arbetssätten för alla aktiviteter i 
projektverksamheten och leda till ökat engagemang och förbättringar enligt avsnitt 3.1. 
Eftersom projektledarna upplever att det är svårt att hitta standarder och att de därför inte 
används skulle det kunna bidra till att de tror att behovet av att skapa standarder är större än 
vad det är i verkligheten.  

5.4.3 Visuell	styrning	för	att	skapa	en	överblick	och	föra	upp	problem	till	ytan.		

Visuell styrning av projekt har initialt inneburit visst ytterligare arbete för projektledarna då 
de nya arbetssätten endast adderats och inte ersatt något annat. Införandet har dock även varit 
uppskattat då det har hjälpt organisationen att få en bättre överblick av status i projekt och 
därmed skapat förståelse för vilka projekt som går bra och vilka som har stött på problem.  

”Visuella styrningen vid pulsmötena är ju mest rapportering till (chefen) men i dagsläget får 
jag inte ut så mycket av den… Jag förstår dock att den är viktig och bra för (chefen) för jag 
tycker att visuell styrning hjälpt mig mycket inom projektledningen… och visst kan jag väl 
även inse att om det underlättar styrningen för (chefen) så kommer det säkert påverka mig 

positivt också.” 

Majoriteten av projektledarna anser att visuell projektstyrning och projektledning är 
fördelaktigt inom projektverksamheten och att det finns förbättringsområden. Den visuella 
projektstyrningen anses av projektledarna mest fungera som rapportering då de inte upplever 
att de hittills själva får ut så mycket från mötena. För att få ut mer av mötena anser 
projektledarna att de bör fokusera mer på framtiden, vilka utmaningar de står för inför 
kommande vecka, istället för att lägga all fokus på rapportering av den föregående veckan.  

Projektledarna på plats i Luleå upplever att de i samband med mötena kan få några minuter att 
bolla tankar eller idéer rörande sina projekt med ansvarig chef för projektverksamheten. 
Dessa ärenden är snabba att avhandla men kan ta längre tid än nödvändigt om de istället 
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behöver söka chefen via telefon. Detta anser projektledarna vara en stor fördel då de kan 
lägga tid på värdeskapande aktiviteter istället för att ringa efter chefen som kan vara svår att 
få tag på.  

Projektledarna på andra orter upplever att det ibland kan vara svårt att hänga med i mötena via 
telefon, på grund av att de inte kan se vad de övriga pekar på vid tavlan samt vem som pratar. 
Detta leder till att de ofta blir passiva och endast svarar på tilltal när det blir deras tur. Ett 
förslag från en projektledare var att istället använda sig av videomöten istället för telefon. När 
de använder sig av videomöten i andra syften upplever de på distans att det är lättare att 
kommentera och diskutera då de ser vem som pratar.  

Flera av projektledarna har på eget initiativ börjat arbeta med visuell projektledning. Den 
visuella styrningen genomförs på olika sätt av projektledarna, men alla är positivt inställda 
och har upplevt att de får bättre kontroll över sina projekt när de har en visuell bild av 
projektet. Projektledarna upplever att de visuella tavlorna har fördelar jämfört med de Gantt-
scheman som de också använder för planering av projekt. Projektledarna upplever att Gantt-
scheman är bra för initial planering men att dessa inte används i så stor utsträckning under 
projektet då det blir för stora filer med för mycket data över hela projektet att det inte är 
praktiskt att hantera. De upplever att det under avställningen är fördelaktigt att ha en fysisk 
tavla med post-it lappar för att alla ska känna delaktighet i planeringen och tydligt kan se vad 
som förväntas av dem. Alla medarbetare på plats i kraftstationen kan se vad som förväntas av 
de och tavlan uppdateras på dagliga pulsmöten. Vidare menar de dock att det hade varit 
fördelaktigt att ha en digital visuell tavla att använda fram till det att projektet kommer in i 
avställningsfasen då det är färre antal personer som är involverade och geografiskt utspridda.  

Analys   
Visuell styrning inom projektverksamheten försvåras något eftersom att verksamheten är 
utspridd på många orter i Sverige, vilket innebär att alla inte kan delta fysiskt utan istället 
deltar via telefon. I den litteratur som studerats kopplat till Lean generellt och även Lean i 
projekt är organisationerna och projekt samlade på ett ställe. Att organisationen är utspridd är 
mer utmanande eftersom det kräver andra typer av verktyg eller anpassningar för att stötta den 
visuella styrningen utöver fysiska projekttavlor som är det mest klassiska verktyget som 
används för metoden.  

Att projektledare själva tagit initiativ att implementera visuell styrning på projektledningsnivå 
och sett fördelar med detta skulle kunna innebära att de har fått en positiv inställning till 
metoden. Eftersom projektledarna inte har standardiserade arbetssätt för den visuella 
styrningen skulle det dock kunna leda till att flera projektledare begår samma misstag. 
Projektledarna måste också individuellt lägga mer resurser på att utveckla metoden jämfört 
med om den standardiserats och alla projektledare tillsammans förbättrar metoden och 



54 
 

standardiserar förbättringarna. Enligt den teoretiska referensramen, avsnitt 3.3, skulle det vara 
fördelaktigt att allas individuella arbetssätt sammanställs för att kunna ta fram de bästa 
nuvarande arbetssätten som sedan kan användas för gemensam utveckling. De projektledare 
som har tillämpat den visuella styrningen ser efter användandet stora möjligheter att utveckla 
den vidare och detta kan utnyttjas vid utveckling av gemensamma arbetssätt.   

5.4.4 Bli	 en	 lärande	 organisation	 genom	 att	 oförtröttligt	 reflektera	 och	 ständigt	

förbättra.		

Projektledarna menar att alla arbetssätt och förbättringar av dessa är upp till var och en, vilket 
innebär att alla måste uppfinna hjulet på nytt. Detta förtydligas av följande citat:  

”Att komma in som ny i organisationen är jättesvårt eftersom man är väldigt isolerad och 
ensam och måste gå på alla problem själv för att lära sig.” 

Vissa projektledare menar också att de ibland möts av en negativ inställning hos andra 
projektledare när de försöker dela med sig av mindre problem och erfarenheter. Den negativa 
inställningen kommer från kommentarer från projektledare som ger intrycket av att de anser 
att det är onödigt att avvikelsen tas upp och diskuteras. Anledningen till att de tycker det är 
onödigt kan bero på att de har mycket erfarenhet och redan lärt sig av samma misstag tidigare 
eller att de anser att det är irrelevant då problemet redan är löst.  Majoriteten av projektledarna 
menar dock att de är i behov av att arbeta närmare varandra för att kunna bli en lärande 
organisation.  

De avvikelser som uppstår redogörs för under veckomöten med visuell styrning och 
rapporteras även i ett datorsystem av projektledarna. I dagsläget rapporteras endast de stora 
avvikelserna och risker som påverkar kunden. Uppstår en mindre avvikelse inom projektet 
som kan lösas med projektets resurser, exempelvis genom att förkorta tiden för aktiviteter i 
projektets slutfas, rapporteras ingen avvikelse.  Projektledarna redovisar sina projekts status i 
form av en grön, gul eller röd markering med avseende på tid, kostnad, kvalitet, interna 
resurser och externa resurser. Grön står för enligt plan, gul för en eventuell risk och röd för en 
avvikelse. Risker och avvikelser kompletteras med en kommentar på den visuella 
projekttavlan för att tydliggöra vad den beror på och eventuellt hur stor påverkan detta har för 
projektet.  

 

Vissa projektledare arbetar mycket med riskanalys och har upplevt stora förbättringar i deras 
eget arbete i och med detta. De har individuellt utformat en egen standard för hur de arbetar 
med riskanalys inom sina projekt. De som inte arbetar med riskanalys ser fördelar med att 
göra det eftersom att det skulle kunna bidra till att de inte missar saker som annars lätt kan 
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leda till avvikelser eller problem senare i projektet. Projektledarna menar att de inte arbetar 
med riskanalys för att det inte är ett krav och att de har ”klarat sig bra utan att använda 
riskanalys”. Det finns mallar för riskanalys men de är inte uppdaterade och därför inte 
relevanta eller användbara.  

”När det uppkommer ett problem i ett projekt då måste vi lösa det direkt, på snabbaste och 
bästa sättet för stunden.” 

Projektledarna menar att de inte har tid eller möjlighet att fokusera på grundorsakerna till 
problem som uppstår utan måste fokusera på en snabb lösning för att komma framåt i 
projektet. Projektverksamheten och projektledarna menar att de är duktiga på att själva lösa 
problem som uppstår. Uppstår problem på grund av en ofullständig förstudie vidarebefordras 
informationen till ansvariga, men återkoppling av lösning till projektledare sker sällan. 
Projektledarna menar att de gör det som måste göras för att projektet ska gå i mål men missar 
ibland att lösa grundorsaken och även att verksamheten gemensamt ska lära sig för att 
undvika att avvikelsen uppstår igen på grund av tidsbrist.  

Projektverksamheten arbetar med verksamhetsutveckling som kan ses som en typ av 
förbättringsarbete. Projektledarna upplever dock inte att de arbetar med förbättringsarbete 
aktivt utan att det endast är avdelningen Verksamhetsutveckling som arbetar med 
förbättringar. När projektledarna ibland inkluderas via exempelvis temadagar så är alla 
inspirerade och material tas fram, men arbetet stannar av och standardiseras inte vilket leder 
till att ingenting har förändrats.  

”…eller på ett sätt gör vi kanske det, alla är ju engagerade och vill bli bättre så man 
utvecklas ju själv i det man gör och lär sig av misstag… men vi skulle absolut kunna dra 

större nytta av varandras erfarenheter och se oss som ett större vi för att på så sätt slippa 
många onödiga misstag.” 

Citatet förtydligar att projektledarna inte ser sig som ett team som gemensamt ska utveckla 
verksamheten.  

Analys  
Att endast de stora avvikelserna rapporteras skulle kunna ses som en svaghet. Baserat på 
avsnitt 3.1.2, ses avvikelser som en tillgång och något organisationen kan använda för att 
förbättra sig. Eftersom de mindre avvikelserna inte rapporteras missas många möjligheter till 
att förbättra verksamheten. Detta har en stark koppling till den visuella styrningen och det 
avvikelsedrivna flödet som båda bör verka för att fler mindre avvikelser rapporteras.  

Enligt studierna i den teoretiska referensramen, avsnitt 3.3.3, bör alla medarbetare, utöver sina 
ordinarie arbetsuppgifter också arbeta med förbättringar. Genomgående för analysen kopplat 
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till alla principer är att projektledarna har bra insikter i tillämpningen av principerna och 
användningen av metoder och verktyg samt en stor vilja att göra sitt bästa och bidra till att 
verksamheten förbättras. Projektledarna har också många bra erfarenheter och förslag på vad 
som kan förbättras i verksamheten, men som inte verkar tas till vara på fullt ut i dagsläget. Att 
projektledarna är delaktiga i framtagningen av arbetssätten bidrar till att de känner ökad 
delaktighet och skulle även kunna innebära att användningen av standarderna används och 
utvecklas. Projektledarna har en vilja att förbättra verksamheten och från ett Lean-perspektiv, 
avsnitt 3.1, bör deras erfarenheter tas till vara på kontinuerligt och användas för att förbättra 
verksamheten.  

5.5 	Jämförelse	med	en	annan	projektverksamhet		

För att stärka den externa validiteten jämfördes studiens resultat med en annan verksamhet. 
En intervju genomförs med en chef för en projektverksamhet i ett företag som är verksamt 
inom tillverkningsindustrin och genomför investeringsprojekt för att utveckla sin 
produktionsanläggning. Företaget har valt att vara anonyma och kommer därför endast 
benämnas företaget. Intervjun fokuserar på Lean-satsningen inom den specifika avdelningen 
investeringsprojekt. I studien benämns avdelningen Investeringsverksamheten. Även andra 
delar av deras verksamhet arbetar med Lean inom projekt, exempelvis 
produktutvecklingsprojekt, men dessa omfattas inte av intervjun.  

Anledningen till att investeringsverksamheten initierade en Lean-satsning var att de upplevde 
att projekt genomfördes på et dåligt sätt, det vill säga missade tidsplaner och överskred 
budgetar, oftare än andra jämförbara projekt inom organisationen. Ledningen för 
investeringsprojekten kom fram till att det troligen berodde på att de oftare drabbades av 
oförutsedda händelser till följd av att de inte hade en tydlig struktur på sitt arbete. Företaget 
hade sedan tidigare initierat en Lean-satsning med fokus på produktionen och de tog därför ett 
beslut att införa Lean inom projektverksamheten.  

Företaget har valt att utgå från Likers 14 principer och anpassa dessa något till verksamheten. 
Principerna tillämpas inom alla delar av företaget medan de metoder och verktyg som 
används beror på arbetet inom de olika avdelningarna. Hela organisationen hade sedan 
tidigare arbetat med principer för att dessa skulle bli en stark utgångspunkt för allt som sker 
inom organisationen. Chefen för investeringsverksamheten menar att de har haft en stor fördel 
i Lean-satsningen av att principerna redan tillämpades inom stora delar av verksamheten. Han 
menar även att alla principer är lika viktiga och tillsammans bidrar till en balanserad 
verksamhet men de understryker samtidigt att principerna kan ha olika innebörd för olika 
verksamheter.  

Chefen menar att de strävar efter att allting de gör ska genomsyras av företagets principer. 
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Eftersom dessa är i linje med Lean så tror de att Lean har haft inflytande på metoder och 
verktyg som används. Utöver detta har de i samband med Lean-satsningen också infört några 
nya metoder och verktyg. Från början satsade de mycket på att de ville förbättra processer, 
arbetssätt och verktyg, men insåg att de först behövde identifiera hur de arbetade för tillfället. 
Med hjälp av värdeflödesanalys och standardisering kunde de kartlägga hur de arbetade inom 
investeringsprojekten och därefter använda det som en grund för utveckling och förbättring. 
Utöver detta har de arbetat fram en mer agil projektprocess, tillämpat aktivitetsbaserade 
arbetsplatser som är standardiserade enligt 5S, använt visualisering av projekt på 
projekttavlor, löst problem med hjälp av rotorsaksanalys med mera.  

Chefen menar att de flesta förändringar de har gjort har visat mer positiva effekter än de hade 
förväntat sig. Dock menar han att den initiala kartläggningen tog längre tid och krävde mer 
resurser än de hade planerat i förväg. Vidare poängterar han att de har lärt sig att det är lätt att 
fokusera på förbättringar istället för att göra den grundliga kartläggningen som är viktig grund 
för förbättringar. Han menar också att ingen enskild metod eller verktyg har gett den största 
positiv effekten, utan det mest positiva är att de lärt sig att bli bättre på att förbättra 
verksamheten. Dock uppger de också att ledtider har blivit kortare, andelen lyckade projekt 
ökat, slöserier har minskat och att de arbetar mer strukturerat. Allt detta har även lett till att 
det har blivit bättre gemenskap och roligare att gå till jobbet.  

Analys 
Analysen är en jämförelse av företaget och den teoretiska referensramen samt mellan 
företaget och Vattenfall Vattenkraft. Chefen menar (likt avsnitt 3.1) att det är viktigt att se 
helheten av alla principerna för att lyckas med en Lean-satsning och det skulle därför kunna 
ses som en fördel att större delen av 4P-modellen är representerad i de prioriterade 
principerna som rekommenderas. Vidare nämns också vikten av att anpassa principerna för 
den specifika verksamheten, vilket stödjs av den teoretiska referensramen (avsnitt 3.1.2). Att 
principer har anpassats till Vattenfall Vattenkrafts projektverksamhet kan därmed ses som en 
styrka. Chefen menar att de har haft stora fördelar av att deras organisation redan arbetat med 
principer sedan tidigare vilket skulle kunna vara en anledning till att 
investeringsverksamheten, enligt chefen, klarat av att applicera alla Lean-principerna 
samtidigt. Vattenfall Vattenkrafts projektverksamhet har inte den fördelen och det skulle 
därför kunna vara något svårare och ta längre tid för de att tillämpa principerna fullt ut som en 
del av kulturen, men prioriteringen av principerna skulle kunna underlätta implementeringen.  

Att fokusera på att kartlägga flöde och standardisera arbete som en utgångspunkt för 
utveckling och förbättring poängteras i den teoretiska referensramen (avsnitt 3.1.2) och 
verifieras också i intervjun. Detta är i linje med att Vattenfall Vattenkrafts projektverksamhet 
bör fokusera på värdeflödesanalys och standardisering, för att sedan kunna använda de 
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gemensamma arbetssätten som utgångspunkt för förbättringar. De fördelar som 
investeringsverksamheten har upplevt, (kortare ledtider, minskade slöserier och ökad andel 
lyckade projekt) är i linje med de beskrivna fördelarna i den teoretiska referensramen, avsnitt 
3.3. Det är därför troligt att Vattenfall Vattenkrafts projektverksamhet upplever likvärdiga 
fördelar.  
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6. Slutsatser	

I detta avsnitt presenteras studiens slutsatser med avseende på studiens syfte och 
undersökningsfrågor.  

Studiens syfte var att studera Vattenfall Vattenkrafts arbete med Lean inom 
projektverksamheten, samt utvärdera och ta fram rekommendationer för vidare utveckling av 
arbetet. Genom nulägesanalys kunde möjliga anpassningar och förbättringar av nuvarande 
principer, metoder och verktyg tas fram. Resultatet från fallstudien var därför att Lean kan 
tillämpas i Vattenfall Vattenkrafts projektverksamhet och liknar den i andra typer av 
projektverksamheter. Vidare pekar resultaten på att projektverksamheten har en önskan och 
vilja att förbättra verksamheten samtidigt som individerna har en stor erfarenhet och kunskap. 
Baserat på ovan nämnda anledningar kan studiens övergripande syfte anses uppfyllt.  

För att uppnå studiens övergripande syfte togs följande två undersökningsfrågor fram:  

F1: Vilka fördelar, nackdelar och utmaningar har projektverksamheten upplevt i 
avseende på införande och tillämpning av Lean-principer, -metoder och -verktyg?  

F2: Hur kan principer, metoder och verktyg utvecklas och anpassas för 
projektverksamheten?   

F1: Projektverksamheten har relativt nyligen infört Lean-inspirerade arbetssätt och främst 
fokuserat på metoden visuell styrning. Lean-principer har i studien diskuterats från 
projektverksamhetens perspektiv.  Vidare sågs alla Likers 14 principer som viktiga för 
projektverksamheten trots att de i dagsläget inte tillämpades som regler utan endast sågs som 
något att eftersträva.  

Projektverksamheten har upplevt fördelar med implementeringen av visuell styrning, 
pulsmöten och standardiserad agenda i och med att det skapat en bättre överblick över de 
pågående projektens status. Det är positivt att Vattenfall Vattenkrafts projektverksamhet 
upplever fördelar av de initiala satsningarna. Projektverksamheten har inte upplevt några 
nackdelar med de nya arbetssätten men ser flera utmaningar. De två största utmaningarna som 
identifierats är att jämförelse med andra organisationer som tillämpat Lean i projekt är 
begränsade samt att projektverksamheten är utspridd på många orter i Sverige.  

F2: Enligt definitionen av Lean bör utgångspunkten för val och användning av metoder och 
verktyg baseras på organisationens värderingar och principer. Organisationens värderingar 
och principer bör genomsyra hela organisation men samtidigt anpassas till de olika delarna av 
organisationen, exempelvis projektverksamheten. Grundläggande för samtliga diskussioner av 
principer kopplade till projektverksamheten var att större vikt bör läggas på att identifiera och 
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skapa aktiviteter som är värdeskapande från kundens perspektiv.  

I studien identifierades följande fem principer som utgångspunkt för fortsatt införande av 
Lean:  

1. Tydliga kommunikationsflöden och processer som för upp problem till ytan. 
2. Standardisering av arbetssätt som en grund för ständiga förbättringar.  
3. Visuell styrning för att skapa en överblick och föra upp problem till ytan.  
4. Utveckla ledare som förstår arbetet, lever efter företagets filosofi och lär ut den till 

andra.  
5. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra.  

Utifrån principerna kan sedan metoder och verktyg anpassas till verksamheten. Trots att inte 
principen Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi, är en av de 
prioriterade principerna, ovan, syftar alla principerna till att bidra till utvecklingen av 
enastående människor. Det vill säga alla de prioriterade principerna är i linje med och bidrar 
till att öka engagemang och förbättra det dagliga arbetet för människorna i organisationen 
vilket i sin tur utvecklar enastående människor som är en viktig del av Lean.  

Sammanfattningsvis finns det många metoder och verktyg som kan användas för att 
kontinuerligt förbättra projektverksamheten, exempelvis värdeflödesanals, standardisering, 
visuell styrning, rotorsaksanalys och PDCA. För att uppnå långsiktiga kontinuerliga 
förbättringar och organisatoriska fördelar bör dock största fokus för Vattenfall Vattenkrafts 
projektverksamhet vara att involvera och ta till vara på medarbetarnas erfarenheter. Att 
medarbetarna får vara en del i att utveckla och förbättra verksamheten skapar engagemang 
och därmed också möjligheter till fler förbättringar och ökat lärande i organisationen.  
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7. Rekommendationer	

I detta avsnitt presenteras studiens rekommendationer som är kopplade till de prioriterade 
principerna, metoder och verktyg och diskussioner kring dessa. Rekommendationerna är i 
första hand riktade till Vattenfall Vattenkrafts projektverksamhet, men kan troligen även 
tillämpas inom andra projektverksamheter som vill införa Lean.  

Rekommendationerna i avsnittet är presenterade utan inbördes ordning men beror av och 
kompletterar varandra. Vattenfall Vattenkraft kan börja med att implementera de 
rekommendationerna de upplever vara lättast för att se effekten av dessa och sedan fortsätta 
med de som kräver större insatser.  

7.1 	Tillämpa	och	anpassa	Lean-principer	på	alla	nivåer	inom	Vattenfall	

För att kunna tillämpa Lean-principer är det fördelaktigt att implementera dessa top-down, det 
vill säga att de implementeras först i högsta ledningen för att sedan brytas ned på alla 
avdelningar. Studien fokuserar endast på projektverksamheten men för att kunna tillämpa 
principerna fullt ut är det viktigt att principerna stöds av Vattenfall Vattenkraft men även 
Vattenfall AB. Om inte principerna som tillämpas inom Vattenfall AB är i linje med de inom 
projektverksamheten kan konflikter uppstå som gör att projektverksamheten inte kan efterleva 
sina principer. I det större perspektivet skulle det därför vara fördelaktigt att först skapa och 
tillämpa principer för Vattenfall AB, sedan Vattenfall Vattenkraft och sedan anpassa dessa för 
projektverksamheten. Detta skulle leda till att principerna på alla nivåer är i linje med 
organisationens övergripande principer och därmed kan tillämpas enligt dess definition.   

7.2 	Rekommendationer	kopplade	till	de	prioriterade	principerna	

De insatser som krävs i form av resurser och tid för att införa och följa upp tillämpning av alla 
Likers 14 principer samtidigt efterlevs är orimligt stora för projektverksamheten. På grund av 
detta bör inte alla principer implementeras samtidigt, utan några principer av högre prioritet 
bör implementeras initialt, det vill säga de som har störst påverkan på verksamheten och dess 
processer. När dessa tillämpas i full utsträckning, som en del av det dagliga arbetet, kan 
uppföljning minskas och de prioriterade principerna kan då utökas med fler. De principer, 
metoder och verktyg som Vattenfall Vattenkrafts projektverksamhets rekommenderas att 
applicera på verksamheten för att utveckla Lean i projektverksamheten presenteras i Tabell 2.  
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Tabell 2 Sammanfattning av rekommendationer av verktyg och metoder kopplade till respektive princip. 

Principer  Metoder och verktyg  

1) Tydliga kommunikationsflöden och 
processer som för upp problem till ytan. 

• Värdeflödesanalys 

2) Standardisering av arbetssätt som en 
grund för ständiga förbättringar.  

• Standardiserad agenda vid möten, 
rapportstruktur, mallar, checklistor 
mm. 

3) Visuell styrning för att skapa en 
överblick och föra upp problem till ytan.  

• Videomöten  
• Avsatt tid för snabba frågor i 

samband med möten 

4) Utveckla ledare som förstår arbetet, lever 
efter företagets filosofi och lär ut den till 
andra. 

• Uppföljning och fortsatt arbete 
• Inkludera utveckling av medarbetare  

5) Bli en lärande organisation genom att 
oförtröttligt reflektera och ständigt 
förbättra.  

• Avvikelsehantering 
• Riskanalys  
• Förbättringsförslag  
• Förbättringsgrupper  

 I följande avsnitt beskrivs respektive princip med tillhörande metoder och verktyg närmare.  

7.2.1 Skapa	tydliga	flöden	och	processer	som	för	upp	problem	till	ytan	

Projektverksamheten har upplevt att kommunikationsflöden har förbättrats i och med 
omorganisationen och förväntningarna är att det ska förbättras ytterligare när medarbetare 
vant sig vid sina nya roller. Trots upplevda förbättringar bör detta följas upp för att säkerställa 
att kommunikationsflödena fortsätter att förbättras. Eftersom att det inte finns en tydlig 
projektprocess som alla arbetar efter och därmed för upp problem till ytan bör 
projektverksamheten fokusera på att tydliggöra, förbättra och standardisera denna process. 
Många projektledare upplever att de arbetar med icke-värdeskapande aktiviteter och därför 
rekommenderas metoden värdeflödesanalys för att förbättra flödet och eliminera dessa 
aktiviteter. Värdeflödesanalysen bör genomföras i grupp där projektledare involveras. 
Eftersom många projektledare arbetar på olika sätt bör mindre fokus läggas på att definiera 
nuvarande flöde och mer på att designa ett gemensamt optimalt framtida flöde. Vidare bör 
också en handlingsplan för genomförande av förändringar i de olika delarna av flödet 
definieras och ansvar för detta fördelas bland projektledarna. Det är viktigt att skapa en 
projektprocess som för upp problem till ytan men också att den efterlevs. Eftersom 
värdeflödesanalysen genomförs med ett helhetsperspektiv minskar risken för suboptimering 
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jämfört med om enskilda aktiviteter förändras eller förbättras separat.  

Vidare är det även viktigt att dokumentera den faktiska tiden det tar att genomföra aktiviteter 
och inte använda tiden kopplad till vissa aktiviteter som en buffert. Att planera med vetskapen 
att vissa aktiviteter tar längre tid och andra kortare tid än i planeringen leder till att problem 
lätt döljs i flödet. Eftersom aktiviteterna i slutet av projekten används som buffert 
rekommenderas grundligare planering och mer avsatt tid till aktiviteter i de tidigare faserna av 
projektet. Detta är viktigt för att kunna skapa en stabil grund och bra förutsättningar för 
genomförande av projekt som i sin tur bidrar till att färre och mindre problem uppstår under 
projektets gång.  

7.2.2 Standardisera	arbetssätt	som	en	grund	för	ständiga	förbättringar	

Trots att ett projekt kan ses som en unik process som endast genomförs en gång, kan och bör 
många arbetsmoment standardiseras för att underlätta och effektivisera arbetet inom 
projektverksamheten. Varje delmoment bör inte standardiseras i minsta detalj, men ändå 
specificera vad som ska göras och hur. Exempel på vad som bör standardiseras är 
rapportering vid möten, mötesagendor, rapportstruktur, mallar, checklistor och arbetssätt.  

De standarder som tas fram kan sedan användas som utgångspunkt för vidare utveckling och 
förbättring. Att projektledarna upplever ett stort behov av standarder men samtidigt uppger att 
de standarder som finns inte används, kan bero på att de inte är involverade i framtagningen 
av standarder. Genom att involvera projektledarna kan de få en överblick av de standarder 
som finns samt identifiera de standarder som behöver skapas vilket ökar delaktighet och 
engagemang.  

7.2.3 Använd	visuell	 styrning	 för	att	 skapa	en	överblick	och	 föra	upp	problem	till	

ytan	

Trots att den visuella styrningen har lett till att projektverksamheten har fått en bättre 
överblick över projekten både på projektstyrnings- och projektledningsnivå finns det 
fortfarande möjligheter att förbättra den visuella styrningen. Genom att visualisera 
projektprocessen, definierad i föregående princip, på tavlan som används vid visuell styrning 
skulle veckomöten med visuell styrning kunna användas för att säkerställa att 
projektprocessen efterlevs.  

Den visuella styrningen som används i verksamheten vid veckomöten kan även förbättras och 
kompletteras enligt följande förslag. Från ett Lean-perspektiv skulle det vara fördelaktigt att 
möjliggöra snabba frågor i samband med veckomötet eftersom det minskar onödig tid som 
projektledarna får lägga på att söka folk och kan därmed ses som en åtgärd för att minska den 
typen av slöseri. Eftersom projektledarna i Luleå upplever stora fördelar av att kunna bolla 
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idéer med chefen i samband med pulsmöten skulle en kortare tid i samband med mötena 
kunna avsättas uttalat. Att uttalat avsätta denna tiden leder till att även projektledarna på andra 
orter erhåller samma möjlighet som de i Luleå. Eftersom projektledare på distans också 
känner att det skulle vara fördelaktigt att ha video istället för telefon vid pulsmöten bör detta 
införas. Att ge alla projektledare samma möjlighet till att bolla frågor med chef och delta i 
pulsmötena skulle kunna leda till att alla känner sig mer delaktiga och engagerade i 
förbättringsarbetet. 

7.2.4 Utveckla	 ledare	 som	 förstår	 arbetet,	 lever	 efter	 företagets	 filosofi	 och	 lär	ut	

den	till	andra	

Eftersom ett ledarskapsutvecklingsprogram utformat av konsulter som Vattenfall Vattenkraft 
anlitat initierats har denna princip inte diskuterats och analyserats. Rekommendationen är att 
följa upp att principen efterlevs och allt eftersom inkludera utveckling av medarbetare för att 
skapa enastående människor genomgående i hela organisationen.  

7.2.5 Bli	 en	 lärande	 organisation	 genom	 att	 oförtröttligt	 reflektera	 och	 ständigt	

förbättra		

Det finns många metoder och verktyg som kan användas för att kontinuerligt reflektera och 
ständigt förbättra projektverksamheten, exempelvis avvikelsehantering, riskanalys, 
förbättringsförslag och förbättringsgrupper. Övergripande har projektledarna många bra 
åsikter och förbättringsförslag som inte tas till vara fullt ut. För att bli en lärande organisation 
bör erfarenheterna tas tillvara på i större utsträckning. I verksamheter som arbetar med Lean 
är det viktigt att alla medarbetare utöver ordinarie arbetsuppgifter alltid också arbetar med att 
utveckla och förbättra och projektledarna bör därför involveras och uppmuntras till att aktivt 
arbeta med förbättringar. För att de inte endast ska förbättra sina egna arbetssätt så bör 
förbättringsgrupper som arbetar med tvärfunktionella förbättringar implementeras så att 
förbättringar kan spridas i hela verksamheten.  

Samtidigt som projektverksamheten vill att fler avvikelser ska rapporteras anser 
projektledarna att det inte är klart med vad som menas med en ”avvikelse”. Genom att 
tydligare definiera avvikelser så skulle fler avvikelser kunna identifieras och rapporteras av 
projektledarna, vilket leder till att problem upptäcks tidigare i processen. Projektverksamheten 
bör även komplettera den nuvarande avvikelserapporteringen med rapportering av avvikelser 
vid interna deadlines. I dagsläget rapporteras endast en avvikelse om externa deadlines 
missas, vilket bör utökas till att även innefatta interna deadlines. Utöver detta bör också 
mindre avvikelser, som skulle kunna lösas inom ett projekt, rapporteras för att kunna 
användas som förbättringsmöjligheter och därmed bidra till det kontinuerliga 
förbättringsarbetet.  
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För att kunna flytta fokus från avvikelser till fortskridandet av projekten och därmed arbeta 
proaktivt, innan avvikelser uppstår, kan riskanalys användas. Genom att projektledarna har 
mycket erfarenheter är det fördelaktigt att inkludera deras tidigare erfarenheter av risker för 
att standardisera en metod för riskanalys. Riskerna och riskanalysen bör användas både för att 
arbeta proaktivt och därmed undvika avvikelser och även i den visuella styrningen på 
projektstyrningsnivå. Genom att komplettera den visuella styrningen med att rapportera 
risker, utöver avvikelser, leder till att projektledarna kan dra nytta av andras erfarenheter och 
erhålla en typ av kunskapsåterföring och samtidigt fokusera framåt i projekten istället för att 
endast rapportera det som redan har hänt.  

Förbättringsgrupper som använder metoden PDCA (plan-do-check-act) kan användas för att 
systematiskt arbeta med förbättringar. Eftersom projektledarna upplever att de är inspirerade 
till förbättringar vid exempelvis temadagar, men att det ofta stannar vid förslag eftersom dessa 
inte hinner omvandlas till konkreta förändringar är det viktigt att arbeta systematiskt. Ett 
systematiskt förbättringsarbete leder till att det inte stannar vid förslag, utan att dessa testas 
och sedan implementeras i verksamheten. En förslagslåda för förbättringsförslag bör införas 
och kan användas som utgångspunkt vid temadagar eller förbättringsmöten då projektledarna 
arbetar med att prioritera förslagen och ta fram åtgärder för förbättringarna.  
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8. Diskussion	

I detta avsnitt presenteras en diskussion om studien, dess resultat och genomförande från 
författarens perspektiv.  

8.1 	Generell	diskussion	av	studiens	resultat		

För projektverksamhetens och Vattenfall Vattenkrafts ledning kan studiens resultat skapa en 
bild av hur verksamheten kan påbörja en applicering av Lean. Vidare kan resultatet också ge 
ledningen en förståelse för hur projektledarna ser på principerna och vad som krävs i form av 
metoder och verktyg för att principerna ska kunna appliceras och utvecklas. Genom att 
ledningen erhåller en större förståelse för projektledarnas perspektiv skulle även studien 
kunna bidra till att projektledarnas dagliga arbete kunna underlättas till viss del, exempelvis 
vid förbättring av processer eller metoder. Eftersom studien genomförts som en fallstudie som 
kompletterats med en intervju med en chef på ett annat företag kan studiens resultat även vara 
intressant för andra projektverksamheter som ska implementera Lean  

Vidare har studien även bekräftat att samma principer metoder och verktyg som initialt 
tillämpats och använts inom Toyota skulle kunna tillämpas inom en projektverksamhet inom 
en helt annan bransch. Trots att tidigare studier genomförts på andra typer av projekt, 
exempelvis inom produktutveckling, mjukvaruutveckling och byggbranschen bekräftar 
studien att principerna också kan appliceras på liknande sätt i en projektverksamhet som 
arbetar med investeringsprojekt.  

8.2 	Studiens	resultat	i	avseende	på	hållbar	utveckling		

Ständiga förbättringar och eliminering av slöserier skulle kunna bidra till organisationens 
hållbarhetsarbete. Eliminering av slöserier skulle exempelvis kunna innebära mindre onödiga 
transporter inom projekt vilket kan ses som en miljömässig fördel. Vidare skulle ständiga 
förbättringar kunna leda till bättre utnyttjande av resurser, exempelvis i form av effektivare 
genomförande av projekt som är mindre påfrestande på miljön.  

Ständiga förbättringar skulle också kunna vara bidragande till de andra aspekterna av hållbar 
utveckling, social och ekonomisk hållbarhet. Att företaget ständigt lär och förbättras skulle 
kunna leda till säkerställande av fortsatt lönsamhet vilket i sin tur innebär att företaget kan 
fortsätta finnas kvar och bidra till att förbättra samhället. Ständiga förbättringar kan också 
leda till förbättringar av arbetsförhållanden inom organisationen, både fysiskt och psykiskt, 
vilket skulle kunna ses som internt socialt ansvar. Slutligen skulle ständiga förbättringar 
kunna leda till besparingar vilket i sin tur skulle kunna skapa utrymme för organisationen att 
satsa på eget miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbarhetsarbete eller donationer.  
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8.3 	Studiens	genomförande		

Vid studiens start var problemområdet löst definierat och studien inleddes därför med att 
avgränsa och definiera problemområdet, både från ett vetenskapligt och från Vattenfall 
Vattenkrafts projektverksamhets perspektiv. Ett relativt ospecificerat problemområde gav i sig 
stor frihet men medförde också krav på författaren att snabbt skaffa sig en uppfattning av 
befintliga studier på området och Vattenfall Vattenkrafts behov. En initial nulägesanalys 
diskuterades med studiens styrgrupp hos Vattenfall Vattenkrafts projektverksamhet för att 
validera författarens uppfattning och tolkning av problemområdet. Diskussionerna ledde till 
att studien kunde avgränsas till att behandla Lean-principer, -metoder och -verktyg. Den 
initiala avgränsningen visade sig under studiens genomförande vara på en lämplig nivå för att 
kunna genomföra studien inom dess begränsningar i tid och resurser.  

Inledningsvis var tanken att en initial teoretisk referensram skulle byggas upp innan insamling 
av empiri påbörjades för att sedan kompletteras eftersom med ytterligare material. När Lean, 
(avsnitt 3.1) samt Lean-principer (avsnitt 3.1.2) sammanställdes kunde dock författaren 
konstatera att det skulle vara mer fördelaktigt att genomföra fokusgruppen innan den 
teoretiska referensramen utökades med metoder och verktyg. Anledningen till detta var att 
författaren baserat på ostrukturerade intervjuer och observationer av den dagliga 
verksamheten insåg att Vattenfall Vattenkraft inte arbetat med Lean-principer tidigare. 
Eftersom att Lean-principer kräver mycket resurser och tid för att applicera på verksamheten 
enligt den teoretiska referensramen (avsnitt 3.1.2) anade författaren att prioritering av 
principer kunde vara nödvändig för att kunna följa upp att de efterlevs enligt dess definition.  

En fokusgrupp med studiens styrgrupp genomfördes. I fokusgruppen diskuterades nuvarande 
och möjlig tillämpning av principerna från projektverksamhetens perspektiv. Diskussionerna 
bekräftade att de delvis eftersträvade majoriteten av Likers 14 principer, men att de inte 
tillämpades som regler och att det därför skulle vara fördelaktigt att prioritera principerna. Att 
fokusgruppen genomfördes och principer kunde prioriteras innebar att studien kunde 
avgränsas till ett antal metoder och verktyg. Detta medförde att vetenskapliga artiklar till den 
teoretiska referensramen och empiri samlades in i två omgångar. Vidare innebar förfarandet 
att både de viktigaste principerna från projektverksamhetens perspektiv, och metoder och 
verktyg för att uppfylla principerna kunde identifieras från projektledarnas perspektiv.  

De prioriterade principerna utgjorde grunden för teoriavsnittet (3.1.3 Metoder och verktyg) 
samt frågebatteriet (bilaga B Frågebatteri intervjuer) som användes vid intervjuer av 
projektledare. Fem projektledare intervjuades för att erhålla deras syn på nuvarande metoder 
och verktygen, samt på förbättringar och utvecklingsmöjligheter utifrån deras behov. Urvalet 
av projektledare var ändamålsenligt för att uppnå ett urval med bredd på olika erfarenheter av 
projektledning och Lean. Efter fem intervjuer bedömdes respondenternas svar vara mättade 
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och därför genomfördes inte fler intervjuer. Urvalsmetod samt att intervjuer genomfördes till 
och med att svaren var mättade stärkte reliabiliteten i och med att det ökar sannolikheten att 
komma fram till samma resultat vid en andra intervjuomgång hos Vattenfall Vattenkraft. 
Intervjumaterial sammanställdes, analyserades och validerades av fokusgruppen genom att 
materialet presenterades kontinuerligt och eventuella tveksamheter kunde lyftas både från 
fokusgruppens och författarens perspektiv. Kontinuerlig validering av empiri minskade risken 
för missförstånd som hade kunnat leda till att felaktiga slutsatser eller rekommendationer, 
vilket bidrar till att öka studiens validitet.  

För att bidra till högre validitet genomfördes en intervju med chefen för en projektverksamhet 
på annat företag som implementerat Lean i deras projekt. Den initiala tanken var att 
genomföra både en intervju med ansvarig chef och en fokusgrupp med projektledare men på 
grund av studiens begränsningar i tid var det endast möjligt att genomföra intervjun. Trots 
förberedelser var det svårt att under intervjun erhålla en djupare bild av hur företaget konkret 
arbetade med Lean i projekten. Detta skulle kunna bero på utformningen av frågorna i den 
semistrukturerade intervjun eller begränsningen i tid. Att företaget ville vara anonymt i 
studien kan ha påverkat chefen som intervjuades eftersom han då eventuellt valde att svara 
mer övergripande och mindre specifikt på intervjufrågorna för att företaget inte skulle kunna 
identifieras. Slutligen kan också chefens roll ha påverkat resultatet av intervjun eftersom han 
som chef skulle kunna se resultatet av deras Lean-satsning på ett annat sätt jämfört med hans 
medarbetare eller någon annan i organisationen.  

Att under studiens gång genomföra kontinuerlig uppföljning i form av rapportering och 
diskussioner med studiens styrgrupp har varit uppskattat både från deras och författarens 
perspektiv. Eftersom studiens resultat diskuterats under studiens gång har många av 
rekommendationerna resulterat i förändringar i det dagliga arbetet i organisationen. Studiens 
slutgiltiga resultat har också presenterats vid en workshop hos Vattenfall Vattenkraft varvid 
alla deltagare var mycket positivt inställda till studien och ansåg att studien överträffat 
projektverksamhetens initiala förväntningar. De rekommendationer som implementerats i 
projektverksamheten har varit mycket positiva och kommer därför standardiseras. De 
rekommendationer som ännu inte implementerats har inkluderats i Vattenfall Vattenkrafts 
verksamhetsplan vid workshopen och kommer att arbetas med vidare under kommande år.  

8.4 	Förslag	på	vidare	studier		

Då studien genomförts i form av en fallstudie som endast kompletterats med en kortare 
intervju för jämförelse med en annan projektverksamhet hade det varit intressant att 
genomföra en utökad jämförelse med fler projektverksamheter. Det hade varit intressant att 
undersöka om liknande resultat i form av de prioriterade principerna hade identifierats även i 
andra projektverksamheter. Ytterligare jämförelse skulle kunna bidra till bekräftelse av 
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resultat och därmed stärka validiteten.  

Vidare hade det även varit intressant att studera Vattenfall Vattenkrafts projektverksamhet vid 
ett senare tillfälle för att undersöka om de rekommendationer som implementerats fört med 
sig de förväntade effekterna. Även i detta fall hade det varit intressant att se om applicering av 
de prioriterade principer i en annan projektverksamhet hade resulterat i liknande effekter i den 
dagliga verksamheten efter implementering. Genom att studera effekterna av implementering 
av Lean i flera projektverksamheter skulle erfarenheter kunna dokumenteras och leda till 
framtagning av generella principer för applicering av Lean specifikt i projektverksamheter. 

Eftersom denna studie är genomförd med ett helhetsperspektiv av Lean-konceptet hade det 
varit intressant att vidare studera hur olika principer, metoder och verktyg mer specifikt kan 
anpassas och utveckla projektverksamheten. Exempelvis skulle det vara intressant att studera 
värdeflödesanalys eller förbättringsarbete med PDCA kopplat till projektverksamheten och 
hur dessa kan anpassas just för denna typen av projekt jämfört med i andra verksamheter.  
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10. Bilagor		

Bilaga A- Processkarta och ledningsfilosofi  

 

 



 
 

Bilaga B- Frågebatteri vid intervjuer av projektledare   

Berättar om min bakgrund och syftet med examensarbetet samt intervjun. Frågar om tillåtelse 
att spela in samtalet och understryker att allt som sägs kommer att behandlas konfidentiellt 
och anonymt.  

Bakgrund: 
• Vilken är din roll och hur länge har du arbetat på Vattenfall?  
• Vad har du arbetat med tidigare? Har du erfarenhet från andra arbetsgivare som 

arbetat med Lean?  
• Hur har du varit involverad i arbetet med de nya Lean-inspirerade arbetssätten?  

Metoder och verktyg:  
1. Hur ser du på att ni påbörjat en implementering av Lean-inspirerade arbetssätt?  
(Visuell styrning (projekttavla) pulsmöten (högre frekvens), standardiserad agenda.)  
2. Hur påverkar de nya arbetssätten dig i ditt dagliga arbete?  

a. Vilka fördelar har du upplevt?  
b. Vilka nackdelar har du upplevt?  

i. Har Lean medfört dubbelarbete? Vad/på vilket sätt?  
ii. Vilka fördelar/nackdelar har system/arbetssätt?  

c. Hur skulle den visuella styrningen kunna förbättras?  
3. Hur fungerar kommunikationen i projektverksamheten? 

a. Hur kan kommunikationen förbättras?  
4. I vilken utsträckning anser du att avvikelser förs upp till ytan till följd av den 

definierade projektprocessen?   
5. Känner du att du i ditt dagliga arbete gör saker som inte tillför något eller som är 

onödiga?  Har ni identifierat vilka aktiviteter som är värdeskapande eller onödiga? 
6. Har ni någon systematisk metod för att förutsäga möjliga problem, utvärdera dess 

konsekvenser och föreslå vilka åtgärder som bör genomföras för att förhindra att felen 
uppkommer? (Riskanalys)  

a. På vilket sätt skulle detta kunna gynna dig att arbeta med riskanalys?  
7. Har ni standarder för hur arbete ska genomföras?  

a. I vilken utsträckning efterlevs dessa?  
b. Vad ska det finnas standarder för? (Rapportstruktur, mötesagendor arbetssätt, 

annat)  
8. Upplever du att ni löser grundorsaken när problem eller avvikelser uppstår? (Löses 

inte grundorsaken löses ofta symptomen vilket gör att liknande eller samma problem 
uppstår igen.) 

9. Hur fungerar kunskapsåterföring och förbättringsarbete i projekten idag?  
o Hur skulle kunskapsåterföringen/förbättringsarbete inom projektverksamheten 

kunna förbättras? (Avvikelser/förbättringsförslag/annat) 
10.  På vilket sätt skulle det vara mest fördelaktigt att dela informationen?  
11. Vad anser du är de viktigaste sakerna att förbättra inom projektverksamheten för att 

underlätta ditt dagliga arbete?  



 
 

Bilaga C- Frågebatteri vid intervju av chefen för en projektverksamhet 

Berättar om min bakgrund och syftet med examensarbetet samt intervjun. Frågar om tillåtelse 
att spela in samtalet och understryker att allt som sägs kommer att behandlas konfidentiellt 
och anonymt.  

Bakgrund:  

- Vad är bakgrunden till att ni bestämde er för att påbörja en Lean-satsning?  
- Hur länge har ni arbetat med Lean inom projektverksamheten?  
- Hur påbörjade ni Lean-satsningen? / Vad var det första ni gjorde?  

Tillämpning: 

- Tillämpar ni Lean principer? – vilka?  
o Hur skiljer sig tillämpningen av principer mellan exempelvis produktion och 

projektverksamheten?  
- Vilka Lean-inspirerade metoder/verktyg använder ni inom projektverksamheten?  

o Hur har ni anpassat verktygen till projektverksamheten?  
o Vilka metoder/verktyg upplever ni har medfört störst positiv effekt?  
o Finns det några metoder/verktyg som ni upplever inte har medfört de 

förväntade effekterna?  
- Vilka är de största fördelarna ni upplevt till följd av Lean-satsningen?  

o Har ni upplevt några nackdelar?  
- Vilka är de största utmaningarna ni upplevt?  
- Finn det något du önskar att ni hade haft i tanken när ni påbörjade Lean-satsningen?  
- Har du några rekommendationer till en projektverksamhet som ska initiera en Lean-

satsning?  

 


