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Sammanfattning 

Lantmäteriets stödenhet Utveckling och IT (UIT) ska inför ett mer agilt arbetssätt. Den agila 

arbetsmetoden ifråga är Lean Thinking, den västerländska adaptionen av Toyota Production 

System. För att underlätta vid en övergång till det nya arbetssättet, kartläggs de inledande 

faserna i projektarbetet, då dessa saknar specifika anvisningar i den nuvarande 

projektstyrningsmodellen, Praktisk projektstyrning (PPS). Utifrån kartläggningen utfördes så 

en tvåstegsanalys, den första utifrån ett distribuerat kognitivt perspektiv och sedan utifrån de 

fem huvudprinciper från Lean Thinking. Resultatet från analysen resulterade sedan i ett antal 

förändringspunkter som UIT kan använda sig av vid bytet av arbetssätt. Dessa punkter 

inkluderar förslag att utnyttja digitala systems potential, skapa ett kontinuerligt flöde i 

arbetsprocessen genom att minska antalet pågående arbetsuppgifter på en kanbantavla samt att 

projektgruppen har en medvetenhet om de olika system som används förmåga att hålla 

information aktuell. 
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1 Introduktion 

Lantmäteriet är en myndighet som tillhör socialdepartementet och ansvarar för Sveriges 

fastighetsindelning, geodetiska riksnät samt att upprätthålla ett vårdat ortnamnsskick 

(Lantmäteriet, 2014). En av Lantmäteriets stödenheter, Utveckling och IT (UIT) är på väg att 

införa ett mer agilt arbetssätt och i och med planeringen av införandet uppdagades ett möjligt 

problemområde. Den nuvarande projektstyrningsmodell som används har inga anvisningar 

kring hur inledande kravhanteringsarbete ska hanteras. I och med en övergång till ett mer agilt 

arbetssätt önskar UIT att den nuvarande kravhanteringsprocessen identifieras för att sedan 

anpassas så att det fungerar med det nya agila arbetssättet. Det kravarbete som utförs kan röra 

både interna krav, för hur projektets arbetsflöde ska läggas upp och även externa krav utifrån 

kundens önskemål. De interna kraven kan exempelvis röra hur resurser ska hanteras, i form av 

tid och medarbetarinsats. De externa kraven kan röra de kravspecifikationer som lämnats av 

kunden vid beställning av en tjänst eller produkt. 

I denna studie kommer en kartläggning av det nuvarande arbetssättet att genomföras. 

Kartläggningen av arbetsprocessen kommer sedan att agera som grund för en analys med syfte 

att identifiera begränsningar som kan uppstå vid ett byte av arbetssätt. Analysen kommer att 

utföras utifrån ett distribuerat kognitivt perspektiv. Dessa begränsningar kommer sedan även 

att analyseras ur ett agilt perspektiv, Lean Thinking, den västerländska adaptionen av Toyota 

Production System. 

1.1 Syfte och mål 

Syftet för denna studie är att skapa en beskrivning av den nuvarande arbetsprocessen vid 

inledande krav- och informationshantering i projektgrupper på stödenheten UIT utifrån ett 

distribuerat kognitivt perspektiv. Kartläggningen av arbetsprocessen kommer sedan att utgöra 

grund för en analys baserad på de principer som utgör kärnan av den agila företagsfilosofin 

Lean Thinking. Analysen resulterar sedan i ett antal förändringspunkter, eller råd som kan 

underlätta vid en övergång till ett agilt arbetssätt för UIT. 

Målet med de föreslagna förändringspunkterna är att övergången till ett agilt arbetssätt ska 

underlättas genom att vara baserat på och anpassat efter enhetens nuvarande arbetssätt. Utöver 

detta är målet att efter övergången ska effektiviteten öka enligt de principer som introducerats. 

Målet med kartläggningen av den nuvarande arbetsprocessen, och identifieringen av fenomen 

utifrån distribuerad kognition är att dessa ska resultera i teoretiskt grundade förändringspunkter. 
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Den huvudsakliga forskningsfrågan för studien är hur väl ett distribuerat kognitivt perspektiv 

fungerar att applicera på den här typen av problem, och som grund för de förändringspunkter 

tillsammans med principer från Lean Thinking, och skapa en kartläggning över den nuvarande 

arbetsprocessen samt studera de system för hantering av information som används och hur 

informations transformeras under fortlöpandet av ett projekt. 

1.2 Avgränsningar och begränsningar 

Studien kommer att avgränsa sig till att undersöka och kartlägga de inledande faserna i ett 

projekt på Stödenheten Utveckling och IT på Lantmäteriets huvudkontor i Gävle.  

Studien avgränsar sig till kravhantering och hur arbetsprocessen ser ut. En kartläggning av 

denna process genomförs med målet att underlätta en övergång till ett mer agilt arbetssätt. 

Kartläggningen av arbetsprocessen kommer att genomföras med informationsflödet i fokus. 

Då studien utförs under en fyramånaders period, kommer studien begränsa sig till att enbart 

fokusera på kartläggning och vidare analys på inledande faser i kravhantering och projekt. Valet 

att begränsa analys till enbart inledande faser görs utifrån grundläggande teorier ur distribuerad 

kognition samt grundprinciper ur Lean Thinking. 

2 Teoretisk bakgrund 

Nedan följer en teoretisk genomgång av aktuella teorier. Kapitlet är uppdelat i två huvudavsnitt. 

Det inledande avsnittet behandlar fältet distribuerad kognition och det andra avsnittet går 

igenom Lean Thinking och dess huvudprinciper. Avslutningsvis behandlas problemställning 

för den typ av problem som UIT ställs inför i inledande faser i projekt. 

2.1 Distribuerad kognition 

Distribuerad kognition är en inriktning inom kognitionsvetenskapen med grunder inom 

psykologin som innebär att kunskap inte enbart är begränsad till en individ, utan även existerar 

i den fysiska och sociala omgivningen. Fältet distribuerad kognition utvecklades av Edwin 

Hutchins, professor i kognitionsvetenskap, under 1980-talet med influenser från sociologi, 

kognitionsvetenskap samt psykologi. Det mest centrala inom teorin berör den sociala aspekten 

av kognition och ska tillhandahålla ett ramverk för hur koordination mellan individer, artefakter 

samt omgivningen ser ut. Distribuerad kognition är inte en vetenskaplig metod, utan används 

som ett ramverk vid analys och utveckling av bland annat människa-teknik interaktion. 

Ansatsen ämnar att skapa en förståelse för interaktionen mellan människa och teknik, med 
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perspektivet att interaktionerna och den beräkning som sker inte begränsas av individens hjärna. 

Distribuerad kognitions perspektiv sträcker sig utan för den enskilda individen och inkluderar 

även den miljö där interaktionen sker. Ramverket används bland annat för att studera och förstå 

hur människor och teknik interagerar tillsammans och hur denna beräkning kan beskrivas. 

Genom att inkludera den kontext där interaktionen sker kan en förståelse för vilka handlingar 

samt hur dessa koordineras i miljön uppnås. 

Grundtankarna inom distribuerad kognition kan sammanfattas i följande tre delar: 

- Förkroppslighet av information finns i representationer av interaktioner 

- Koordination mellan agenter är dynamisk 

- Ekologiska faktorer bidrar till det kognitiva systemet 

2.1.1 Principer inom distribuerad kognition 

Den minsta enheten för analys inom distribuerad kognition ett sociokulturellt system (Hollan 

& Hutchins, 2000). Definitionen av ett sådant system är en kontext, en miljö, där minst en 

individ som utför någon typ av beräkning ingår. Hutchins (2000) klassiska studie om kognition 

på en skeppsbrygga är ett exempel på ett sådant sociokulturellt system. 

Definitionen av kognition inom fältet inkluderar den sociokulturella omgivning som agenten 

vistas i, kognitionsprocessen uppstår vid interaktion med artefakter i världen. Denna process 

formas sedan av hur informationstranformationen ser ut över de interna och externa enheterna 

som utgör det kognitiva systemet. Uppmärksamhet distribueras sedan över dessa 

representationer av informationen utifrån interaktionen. 

Ansatsen är utformad att skapa förståelse för hur dessa kognitiva system är organiserade, med 

interaktionen mellan människa och teknik i fokus. 

Motiveringen till inkluderingen av en kontext till enheten för analys är ett aktivt 

ställningstagande från den mer klassiska bilden av kognitiv beräkning baserad på fysisk 

symbolmanipulering. Hollan och Hutchins (2000) menar dock att avsaknaden av kulturell 

påverkan på hur kognition undersöks, har begränsat forskningen inom fältets utveckling. En 

problematik som uppstår med den klassiska bilden av kognition är hur gränserna för vilka 

aspekter av beräkningen som sker internt, och vilka aspekter som sker externt från individen. 

Vidgandet av synen på ett kognitivt system genom att inkludera en sociokulturell aspekt kan 

användas som en förklaringsgrund för all den kognition som utförs i ett system, i motsats till 

att enbart kunna attribuera output från en beräkning till en individ. 
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För att förstå den underliggande struktur som utgör dessa processer utgår distribuerad från två 

huvudprinciper, här adapterade från Hollan och Hutchins (2000). 

Den första principen innebär att en kognitiv process avgränsas av de funktionella relationer 

mellan de objekt som medverkar i, istället för den spatiala sammanställning de utgör. Systemen 

måste kunna konfigurera sig själv så att delsystem kan aktiveras och i sin tur stödja olika 

funktioner. Exempel på sådana system är till exempel en flygplanscockpit eller en 

kommandobrygga på ett fartyg. 

Den andra aspekten rör distribuerad kognitions sökande efter den bredare kontext som 

kognition sker i. Tidigare representationssätt är begränsade till en individ medan inom 

distribuerad kognition finns inga anspråk på att hävda att kognitionen är isolerad till en individ. 

Relationen mellan interna och externa interaktioner studeras inom distribuerad kognition. Ett 

exempel är hur minnesbearbetning kan interagera med extern manipulering av objekt och även 

bli avlastad av fysiska representationer. 

Ansatsen distribuerad kognition har för avsikt att framhäva att begreppet kognition således är 

en social process som inte begränsas till en individs medvetande. Interna kognitiva processer 

som minne och uppmärksamhet distribueras över objekt i omgivningen och innebär att ansatsen 

är ett användbart verktyg för att kartlägga aspekter av social kognition genom att emfasera både 

individ och miljö. Vid applicering av dessa grundprinciper till observation av mänsklig aktivitet 

kommer tre typer av kognitiva processer att framträda: 

1.     Kognitiva processer är distribuerade över flertalet medlemmar i en social grupp. 

2.     Kognitiva processer kan innehålla koordination mellan intern och extern struktur. 

3.     Bearbetningen kan vara distribuerad över tid så att karaktären av en händelse kan komma 

att påverka karaktären av efterföljande händelser. 

2.1.2 Kognitiva processer 

En av de mest centrala aspekter inom distribuerad kognition behandlar vilken grad de kognitiva 

och beräkningsbara processerna ställs till svar för organisation och begränsningar i det aktuella 

systemet (Hutchins & Palen, 1997). Det vill säga, ett systems förmåga till beräkning bestäms 

inte på individnivå, utan på den övergripande förmågan hos det sociokulturella systemet den 

ingår i. Denna förmåga kan brytas ner i tre kategorier, socialt distribuerad kognition, distribuerat 

minne samt distribuerad tid. 



5 

 

Fenomenet socialt distribuerad kognition som Hutchins och Hollan (2000) presenterar bygger 

på iden om att social organisation är en form av kognitiv arkitektur. Den sociala aspekten av 

kognition i sin tur består av koordination av dynamiska processer mellan individer. Kognitiva 

processer kan vara distribuerade över medlemmar i en social grupp, ett känt exempel är hur 

besättningen på ett fartyg tillsammans sköter manövreringen av fartyget i grupp (Hutchins, 

2000). 

Hutchins (2000) beskriver att när en handling är socialt distribuerad kan två organisationsnivåer 

identifieras. Den första nivån rör aspekter av organiseringen av den handling som genomförs, 

vilken definieras av de beräkningsbara beroendeförhållande mellan de enheter som ingår i 

systemets beräkning. Den andra nivån berör den sociala organisationen, vilken strukturerar 

interaktionerna som sker inom gruppen som utför den huvudsakliga beräkningen i systemet.  

För att kunna undersöka egenskaper av den socialt distribuerade kognitionen hos en grupp, 

måste en representation av deras arbetsflöde skapas där de olika medlemmarnas olika 

handlingar är tydligt definierade, utifrån en sådan beskrivning kan de tre ovan definierade typer 

av kognitiva processer definieras. 

I en social kontext kan även minne distribueras mellan individer. Hutchins (2000) beskriver 

individuellt minne som konversation med jaget över tid. Vid övergången till minne som en 

distribuerad uppgift, förflyttas kommunikation från jaget och antar istället en intrapersonell 

karaktär. Vid distribution av minne i en grupp är tidsaspekten en avgörande faktor för hur väl 

informationen lagrats. Vid längre lagringstider används ofta någon typ av extern artefakt för att 

avlasta det sociokulturella systemets distribuerade minne. Hutchins (2000) beskriver hur en 

loggbok används som extern artefakt för minnesavlastning för flera medlemmar ur en 

besättning. Distribueringen över tid ställer även krav på det externa system som används, 

informationen behöver hållas intakt under en viss tidsperiod för att tjäna sitt syfte. Hur länge 

ett system behöver hålla information intakt beror på den kontext de ska används i. Hutchins 

(2000) illustrerar detta med samma exempel från skeppsbryggan. Information som endast krävs 

hållas intakt under en kort period (här i fråga om sekunder, tiden det tar att flytta sig från en 

sida i rummet till den andra) görs så med hjälp av arbetsminnet hos en individ, medan 

information som behöver lagras länge, noteras i skeppsloggen för säker långtidsförvaring. Vid 

lagring av informationen i en extern artefakt distribueras så informationen och blir tillgänglig 

för gruppen att se, samtidigt som lagringen över tid är säkrad.  
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En annan aspekt som följer av distribuering av information över tid är att karaktären på den 

kognitiva beräkning som utförs vid hanteringen av information. För att illustrera detta fenomen 

används samma exempel från Hutchins (2000) som ovan. Vid kortare lagring, är det 

arbetsminnet som aktiveras hos individen. Om informationen sedan lagras i en loggbok, 

kommer den kognitiva beräkning som används för att återhämta informationen vara av en annan 

karaktär. När information från loggboken återaktualiseras, har den kognitiva uppgiften alltså en 

ändrad karaktär. Detta är en viktig aspekt av distribuering över tid som Hutchins (2000) och 

Hollan och Hutchins (2000) lyfter fram som en viktig punkt att ha i åtanke vid studiet av 

sociokulturella system. 

2.2 Lean Thinking 

Lean Thinking är en västerländsk adaption av japanska Toyota Production System, TPS. Termen 

Lean kan översättas till mager och syftar till att endast hälften av arbetsstyrkan, hälften av 

produktionsutrymmet, hälften av verktygsinvesteringen samt hälften av ingenjörstimmarna 

krävs för att utveckla en ny produkt under halva tiden om man inför de principer som Lean 

Thinking står för. Den effektivisering som kan uppnås i och med införandet av Lean Thinking 

till en produktion jämförs med den klassiska massproduktionen av personbilar (Poppendieck, 

2008). 

2.2.1 Toyota Production System 

Efter andra världskriget skapade Toyota (och co.) grunden till sitt produktionssystem TPS.  

Produktionssystemet ledde Japan in i den stora ekonomiska utveckling som landet genomgick 

efter kriget och än idag är alla tillverkare som helt arbetar efter TPS principer stationerade i 

Japan. Introduktionen av TPS kom att konkurrera ut den klassiska bilden av biltillverkningen 

och massproduktionen. Företag som General Motors, som inte ännu har gjort övergången till 

en TPS-inspirerad produktion, finner sig idag i en position med ett överflöd av managers, 

arbetare och fabriker enligt de riktmärken som existerar inom TPS (Womack, 2007). 

Den grundläggande filosofin inom TPS och senare även Lean Thinking är ett system för absolut 

eliminering av avfall (Poppendieck, 2008). Avfall, från det japanska uttryckt muda, innebär 

kortfattat allt som inte bidrar med mervärde till produktionen, (Womack & Jones, 2003) TPS 

vilar på två huvudsakliga principer utifrån denna filosofi; Just-in-Time flow (JIT), och Jidoka 

(Poppendieck, 2008). Jidoka är en term som ofta översätts till automation med mänsklig finess, 

och innebär att arbetet som utförs är så välorganiserat att abnormiteter av minsta grad ska kunna 

uppmärksammas och som följd till detta ska produktionen upphöra för att invänta felsökning. 
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Tanken bakom konceptet JIT är att tillhandahålla resurser vid rätt tidpunkt, att inte hålla några 

lager eller arbeta efter en batch-princip (Womack & Jones, 2003). Genom att inte använda sig 

av stora lager kan små problem i produktionen synliggöras och direkt åtgärdas. När dessa 

problem i produktionen så har lösts, kan lagerstorleken sänkas och nästa nivå av eventuella 

problem synliggöras, på så sätt arbetar produktionen ständigt i jakten på perfektion, ett uttryck 

som även det är centralt inom TPS och dess adaption Lean Thinking (Poppendieck, 2008).  

2.2.2 Muda 

Jakten på perfektion börjar med muda, avfall. Toyotas direktör Taiichi Ohno myntade företagets 

sju olika typer av avfall: mänsklig aktivitet som använder sig av resurser men som inte bidrar 

med något eget värde till verksamheten, misstag som kräver korrigering, produktion av föremål 

eller tjänster som ingen vill ha vilket skapar ett lager, bearbetningssteg som inte är väsentliga 

för verksamheten, förflyttning av medarbetare eller produkter mellan lokaler utan mening och 

syfte, grupper av medarbetare som inte kan inleda sitt arbete beroende på förseningar av 

leverans från tidigare arbetsled, och slutligen varor och tjänster som inte lever upp till kundens 

krav (Womack, 2007). 

Aspirationen att eliminera avfall i en produktion har lett fram till denna kategorisering av de sju 

ursprungliga typer av avfall. Idag finns det fler typer av avfall definierade för olika typer av 

verksamheter, men Ohnos huvudtes står fortfarande i centrum från utgångspunkten för Lean 

Thinking, avfall finns i alla typer av produktioner och i alla verksamheter. Lean Thinking 

tillhandahåller ett uppsättning verktyg att identifiera de avfallstyper som finns i verksamheter 

samt vilka åtgärder som eliminerar dessa och effektivisera verksamheten (Poppendieck, 2008). 

2.2.3 Huvudprinciper inom Lean Thinking 

Lean Thinking är den västerländska adaptionen av TPS och ett verktyg för att identifiera och 

eliminera avfall i en verksamhet för att höja effektiviteten. Lean Thinking utgår ifrån fem 

huvudprinciper. Dessa principer har i sin tur sedan anpassats för att passa olika typer av 

verksamheter och annan produktion än den ursprungliga produktionen av bilar, se till exempel 

Poppendieck (2008) för en anpassning till mjukvaruutveckling. De ursprungliga principerna 

presenteras nedan och är alla hämtade från Womack och Jones (2003). 

2.2.3.1 Definiera kundnytta 

Den första principen inom Lean Thinking är processen att definiera kundnytta i en produktion. 

Kundnytta kan endast definieras av den slutgiltiga kunden och baseras ur den produkt eller 

tjänst som tillhandahålls av verksamheten. En produkts eller tjänsts värde skapas av 
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producenten, och hur detta värde skapas skiljer sig mellan Lean producenter och 

masstillverkade. När tillverkare vill erbjuda en produkt eller tjänst med högt värde för en kund, 

måste ett medvetet försök att definiera värde för kunden genom genomföras. Detta utförs genom 

att tjänstens eller produkten specifika egenskaper erbjudas till ett pris via en dialog med den 

specifika kunden. Detta utförs genom att man bortser från redan existerande tillgångar samt 

teknologi, för att skapa kundvärde ska man istället fokusera på att omdefiniera tillverkningen 

för en produkt med hjälp av starka produktteam. 

I verkligheten är detta inget som kan göras över en natt, men synen på kundnytta som 

förespråkas inom Lean Thinking är en god startpunkt och nödvändig för att inte starta projekt 

med skeva definitioner av kundvärde. Att erbjuda en produkt som inte är anpassad efter kundens 

önskemål anses vara muda, avfall. 

2.2.3.2 Identifiera värdeflödet för varje produkt eller process 

Den andra principen inom Lean Thinking handlar om att identifiera en verksamhets värdeflöde 

för varje erbjuden produkt eller tjänst. Ett värdeflöde definieras som en specifik uppsättning av 

handlingar som krävs för att ta fram en tjänst eller produkt så att tiden kan erbjudas en kund. 

Denna uppsättning av handlingar tas fram genom tre ledningsuppgifter. Den första uppgiften 

rör problemlösning, från det inledande konceptstadiet via framtagandet, och tillslut lanseringen 

av produkten eller tjänsten. Den andra uppgiften rör informationshantering, från ordertagning 

för en produkt eller tjänst via schemaläggning till slutgiltig leverans. Den sista uppgiften för 

identifiering av de handlingar som utgör en produktsvärdeflöde rör transformation eller 

bearbetning, från råmaterial till slutprodukt redo att levereras till kunden. De handlingar som 

utgör det identifierade värdeflödet kan kategoriseras av tre typer:  

- Många handlingar kan otvetydigt konstateras skapa värde till produktionen. 

- Många handlingar/steg kan visa sig inte skapa värde för produktionen, men vara 

oundvikliga med den nuvarande teknologi och produktionstillgångar, detta kallas för 

typ 1 avfall. 

- Många steg kommer att identifieras att inte skapa något värde för produktionen och kan 

undvikas omedelbart, typ 2 avfall. 

Mängden avfall som kan avslöjas vis identifieringen av värdeflödet kan vara omfattande, och 

består ofta av de båda typer av avfall som definierats ovan.  
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Värdeflödet sträcker sig även utanför den egna verksamheten inom Lean Thinking, när 

värdeflödet ska identifieras måste även den fullständiga uppsättningen av handlingar som utgör 

produktionen identifieras, detta medför ofta att exempelvis externa leverantörer måste 

inkluderas i värdeflödet. Detta göra eftersom risken är stor att något de samarbetande företagens 

egna värdeflöden innehåller avfall de två typer som definierats.  

När värdeflödena för den egna och de samarbetande produktionerna definierats i sin helhet kan 

arbetet med att eliminera det avfall som identifierats inledas. Genom att skapa en 

kommunikationskanal för den organisatoriska mekanism som en produktion utgörs av, där alla 

de identifierade värdeföden ingår kallas för en Lean Enterprise. Anpassandet av en verksamhet 

till Lean Enterprise kräver ett nytt synsätt gällande relationer till leverantörer och andra 

samarbetspartners för att även där skapa en transparens så att vetskapen om att alla inblandade 

agerar i enighet med de principer som överenskommet. 

2.2.3.3 Kontinuerligt flöde utan avbrott 

Den tredje principen innebär att skapa ett kontinuerligt flöde i arbetsprocessen utan avbrott. 

Den här aspekten av appliceringen av Lean Thinking kan innebära en helomvändning med 

avseende på traditionell verksamhetsorganisering. Traditionella begrepp som avdelning och 

funktion kan komma att få ändrad betydelse för tillverkaren i och med en övergång till Lean 

Thinking. Den organisatoriska strukturen inom Lean Thinking är utformad för att i första hand 

skapa effektivitet. Istället föra att skapa avdelningar efter den typ av arbete som utförs, sker 

organiseringen inom Lean efter en produkts unika behov. Detta innebär att lager och batch-

system som ofta används i tillverkarnas organisering inte är möjligt att genomföra vid Lean 

Thinking. Inspirationen till att tillverkare ska hålla stora lager härstammar från det gamla 

bondesamhället, där varje års skörd representerade en batch, och där lagring var av största vikt 

för överlevnad till nästa år. Denna syn är enligt Lean Thinking föråldrad, och hindrar tillverkare 

i dagens samhälle att skapa effektivitet. Stora lager och batch-system hindrar även producenten 

att skapa det kontinuerliga flöde genom alla steg från konceptdesign till lansering av en produkt 

eller tjänst som erbjuds. 

Uppkomsten av principen av kontinuerligt flöde i tillverkning kommer från Henry Ford 

klassiska löpande band teknik. Toyota förstod att den stora utmaningen med att skapa ett 

kontinuerligt flöde inte besvarades av Fords massproduktion, istället såg Toyota effektiveten i 

produktioner som omsatte mindre exemplar. Istället för produktion i miljontals, var 

produktioner av dussintal som Toyota utvecklade sina monteringsband för. Med de väsentligt 
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mindre antal produkter i omlopp kunde Toyota utveckla sitt koncept right-sizing, vilket innebär 

att en anpassning av storleken och flyttbarheten hos verktygen så att olika steg i den 

monteringsprocessen (lackering, svetsning, montering) kunde genomföras samtidigt i en och 

samma lokal. 

För införa övergången till ett mer flödesorienterat arbetssätt behövs den klassiska synen på en 

avdelning ses över och studeras i sin organisationsstruktur med fokus på värdeskapande 

processer. Svårigheten med att anpassa en verksamhet till att fokusera på dessa värdeskapande 

processer bottnar ofta i en ovilja att helt överge det traditionella arbetssättet baserat på Fords 

löpandebandprocess. I denna klassiska syn, där alla avdelningar arbetar efter separata 

värdeskapande processer finns inte förutsättningarna för att skapa ett sådant flöde för hela 

tillverkningen, från konceptdesign till lansering. För en lyckad omstrukturering i organisation 

måste synen på ett funktionerande flöde expanderas så att all flöden inkluderas, obegränsad av 

avdelningsindelningar. Enligt Lean principen kan denna omorganisering ske genom att en 

transparens i avdelningen, så att varje medarbetare kan bidra positivt till helhetsflödet av 

verksamheten.  

2.2.3.4 Kundorderstyrning 

Den första effekten som kan uppmärksammas efter en övergång till en avdelningsorganisering 

med fokus på det helhetliga värdeflödet är att den tiden som förflyter från konceptualisering till 

lansering kraftigt minskar. Lean Thinking redovisar resultat om att omstruktureringar i 

organisationen i och med införandet kontinuerligt flöde i produktionen halverar tiden för 

produktutveckling, minskar med 75 % för tiden det tar att bearbeta inköpsordrar och 90 % 

minskning av tiden för den fysiska produktionen. Dessa resultat ska uppnås om de tidigare 

principerna genomförts framgångsrikt, och om så inte är fallet, kan processen göras om för att 

vidta ytterligare åtgärder för att resultaten ska uppnås. 

En verksamhet som lyckas applicera Lean Thinkings principer har också förutsättningarna för 

att hantera snabba förändringar av kundens efterfrågningar. Snabb anpassning för en produkt 

efter en ändrad kravspecifikation från kunden är något som inte den klassiska massproduktionen 

kan hantera. Dess lager och batch-system är inte kompatibelt med direkta förändringar i 

efterfrågan, utan det finns alltid ett moment av fördröjning. Som följd av detta blir säljprognoser 

överflödiga i en verksamhet som övergått till Lean Thinking. Eftersom flexibiliteten, och 

avsaknaden av lager behövs ingen säljprognos för att uppskatta hur många av en produkt behövs 

tillverkas för att uppfylla efterfrågan. Då produktionen istället arbetar efter JIT och det andra 
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principerna inom Lean Thinking, kan produktionen anpassas efter direkta önskemål från 

kunden istället för säljprognoser. Denna process kallas inom Lean Thinking för 

kundorderstyrning och innebär att verksamheten överlåter till kunden att dra den produkt de 

eftersöker, i motsats till att verksamheter skjuter produkter mot kunden som de i sin tur inte 

efterfrågat. 

Kundorderstyrning har även en positiv inverkan på kunden kravställande för produkt eller 

tjänst. I en produktionsverksamhet ökar även stabiliteten för kunden när vetskapen om att dess 

krav hanteras utan fördröjning eller påverkan från ett existerande lager av produkter, vilket 

minskar risken för regelbundna prissänkningar i och med en nödvändig lagerrensning för att 

göra sig av med produkter som ingen efterfrågat. 

2.2.3.5 Ständiga förbättringar i jakt på perfektion 

Den sista av de fem grundprinciper som Lean Thinking innebär, tar sin början efter det att 

kundnyttan har definierats, verksamhetens värdeflöde har kartlagts, de värdeskapande steg för 

ett kontinuerligt flöde har initierats samt kundorderstyrningen har etablerats. Den sista 

principen inom Lean Thinking rör den ständiga jakten på perfektion. I denna jakt finns det ingen 

gräns för processen att arbeta mot, varken en tids- eller ekonomisk nivå att uppnå finns 

karakteriserad. Istället symboliserar denna jakt på perfektion den ständiga upprätthållning av 

de fyra principer som presenterats ovan. En av de viktigaste egenskaperna hos en verksamhet 

för att skapa perfektion, eller för att möjliggöra jakten på den, är att skapa en transparens i 

verksamheten, så att alla medarbetare kan se och vara medvetna om vad andra delar av 

verksamheten gör. Denna transparens medför i sin tur att det blir lättare för alla medarbetare att 

uppmärksamma och identifiera avfall, och punkter där värdeskapandet kan förbättras. Detta 

symboliserar den ständiga jakten på perfektion och förbättring i en verksamhet. 

2.2.4 Andra adaptioner av Lean 

Leankonceptet har även anammats och genomgått anpassningar till andra verksamheter än 

bilproduktion. En sådan adaption har gjorts inom mjukvaruutveckling. Inom 

mjukvaruutveckling resulterade den första implementeringen av Lean Thinking i Scrum 

(Poppendieck, 2008 ). Scrum uppkom 1993 och började arbeta efter de principer som Lean 

Thinking förespråkade (Sutherland, 2008). En annan adaption utifrån TPS grundprinciper är 

Kanban. Nedan följer en genomgång av de mest centrala aspekterna ur metoden. 
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2.2.4.1 Kanban 

Kanban är en del av TPS som utvecklades för att hantera flödet i en produktion. De ursprungliga 

kanbankorten introducerades 1953 med avsikt att få informationsflödet i ett system att få ett 

bättre, mer kontinuerligt flöde (Womack & Jones, 2003). Kanbansystemet utvecklades 

ursprungligen av Toyotas Ohno (1988) som ett system för att kontrollera den logistiska kedjan 

för en produkt, detta utifrån ett produktionsperspektiv. Systemet har inte ett 

lagerkontrollperspektiv, och implementeras för att underlättandet för projekt eller tillverkning 

att upprätthålla JIT. 

Kanbankorten tillhandahåller vetskapen av behovet att flytta material i en produktionskedja 

(Womack & Jones, 2003). Kanbankorten tillhandahåller information om det finns en tömning 

i av någon resurs i systemet, när meddelandet mottas triggas så ersättning av resursen av 

kanbansystemet. Förbrukning är så den drivande kraften i ett system där efterfrågan för 

ytterligare produktion, och efterfrågan för fler produkter signaleras via kanbankorten. 

Kanbankorten skapar så ett produktionssystem där efterfrågan styr. 

Kanbantavlor är en vidareutveckling av de ursprungliga kanbankorten och används som verktyg 

för implementation av kanbanmetoden i ett projekt inom mjukvaruutveckling. Kanbantavlor 

använder sig av exempelvis post-it lappar för att representera arbetsuppgifter, förflyttandet av 

dessa arbetsuppgifter på kanbantavlan representerar arbetsförloppet i produktionen eller 

utvecklingsarbetet. Den typiska kanbantavlan är indelad i tre sektioner: Invänta produktion, 

Pågående arbete och Slutfört arbete. De anställda i ett projekt kan sedan flytta post-it lapparna 

som symboliserar arbetsuppgifter till den sektion som överensstämmer med statusen på arbetet. 

 

Figur 1. Exempel på en enkel kanbantavla. 
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2.3 Problemställning vid ofullständig kravdefiniering 

Wicked problems är en term som syftar till problem som av ofullständiga, motsägelsefulla eller 

förändrade krav är svåra att definiera och således svåra att generera lösningsförslag till (Rittel 

& Webber, 1973). Wicked problems har tio ursprungliga karaktärsdrag, vilka sammanställdes 

av Rittel och Webber (1973). Rittel och Webber (1973) beskriver sökandet efter vetenskaplig 

grund för att ta sig an problem som innehar en social aspekt, problem som inte kan definieras i 

termer av logisk problemlösning. Exempel på problem som har en logiskdefinition är exempel 

schackproblem eller matematiska problem (Rittel & Webber, 1973). 

De problem som UIT ställs inför vid inledande faser av ett projektarbete klassas som typen 

wicked problem. De innehåller både mänskliga och ofullständiga krav som behöver hanteras 

för att ett projektarbete ska fortskrida mer problemfritt.  I den nuvarande 

projektstyrningsmodellen som UIT använder sig av finns inget definierat för hur inledande 

kravhantering ska utföras av en projektgrupp, vilket kan leda till problem senare i projektflödet. 

Problem av den här typen kräver ett annat angreppssätt för hantering än de klassiskt logiskt 

formulerade problem. Ett wicked problem kan endast förstås i sin helhet när en lösning är 

formulerad (Conklin, 2006). Hutchins (2000) skriver att lösa ett problem endast innebär att 

representera det på ett sådant vis att lösning själv framträder. Dessa två ansatser till hanteringen 

av wicked problems kombineras i denna studie till en ansats att skapa den kartläggning över 

kognitivt distribuerade begränsningar i arbetsprocessen. 

För den här studien anammas följande ansats. En representation av problemet ur ett distribuerat 

kognitiv utgångspunkt skapas utifrån den generella kartläggningen av arbetsprocessen. Utifrån 

teorier inom wicked problems är lösningsformulering och problemförståelse inte skilda 

aspekter av ett problem, utan dessa två behöver sammanfogas kontinuerligt under hela 

projektets livstid för hantering (Conklin, 2006). Struktureringen av problemet, som Hutchins 

(2000) föreslår, utgör en betydande del av konceptdesignen och behöver ta hänsyn till 

mångsidigheten hos de formulerade mål, förutsättningar och mening som både uppdragsgivare 

och kund formulerar. Conklin (2006) beskriver att organiseringen mellan problemförståelsen 

och lösningsformuleringen är den mest centrala aspekten, och för att en fungerande enhet 

mellan uppdragstagare och kund ska upprätthållas måste kommunikationen mellan dem vara 

fungerande. Denna fungerande enhet innebär att information ska kunna distribueras mellan dem 

så att problemförståelsen samt lösningsformuleringen kan hållas uppdaterad i alla faser under 

ett projekt. Wicked problems, som det problem som UIT ställs inför vid de inledande faserna i 

ett projekt där krav ska specificeras, innehåller både tekniska och humana aspekter och kräver 
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en lösningsstrategi som skiljer sig från den klassiska bilden av linjär sekvensutveckling från 

problemdefinition till möjlig lösning. Istället föreslås en ny möjlighetsdriven process för att 

utröna struktur i de inledande faserna i ett wicked problem. Nyckeln till denna process kan 

summeras till effektiv kommunikation mellan deltagande enheter. Conklin (2006) skriver att 

det som behövs utvecklas i den sociala verktygslådan är en miljö där projektgrupper och kunder 

ges möjligheten att se till helheten i avseende på det problem som ska lösas. För wicked 

problems krävs en kontext där de två parterna enas och kan sträva mot ett gemensamt mål, i 

termer av resultat och utfall. Conklin (2006) introducerar en interaktionsteknik utformad att 

bryta den illusion att de två parterna är isolerade och motsatta varandra. Tekniken leder grupper 

till att gemensamt nå ett mål, genom att kartlägga komplexiteten hos ett projekt. Utifrån denna 

kartläggning kan så en gemensam förståelse om hur problemet ser ut. 

3 Lantmäteriet 

I det här kapitlet presenteras Lantmäteriets stödenhet Utveckling och IT och dess nuvarande 

arbetssätt. Kapitlet inleds med en kort presentation av enhetens organisation och arbetsuppgifter 

för att sedan presentera deras nuvarande projektstyrningsmodell. 

3.1 UIT- Utveckling och IT 

Utveckling och IT är en av Lantmäteriets stödenheter och består av cirka 235 medarbetare 

fördelade på sektionerna Strategisk planering, Systemutveckling och Drift och Infrastruktur. 

Enheten leds av UITs ledningsgrupp och Utvecklingsdirektör där utvecklingsdirektören 

ansvarar för den strategiska verksamhetsutvecklingen och IT-styrning, koncernarkitektur, 

strategiska e-tjänster, förvaltningsstyrning samt övergripande projektstyrning (Lantmäteriet, 

2014). 
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 Figur 2. Organisationsschema UIT. 

Enhetens arbetsuppgifter delas in i fyra huvudområden; verksamhetsutveckling, säkerhet, 

systemförvaltning och drift och ekonomi. Från området för verksamhetsutveckling finns kravet 

att enheten ska tillhandahålla metoder och modeller som stöd för alla projekt och alla 

projektroller samt tillhandahålla projektledare. Från området säkerhet ingår att samordna 

insatser från alla verksamheter så att informationen hanteras på ett tillfredsställande och säkert 

sätt samt att ge stöd till enheten i dess kravställningsarbete. 

3.2 Projektstyrning PPS 

Praktisk projektstyrning (PPS) är den aktuella styrningsmodell som Lantmäteriet och UIT 

använder sig av. Avsnitt 3.2-3.2.1 är hämtad från PPS officiella hemsida (Tieto, 2014). 

UIT ansvarar för att ge stöd till sina medarbetare vid genomförandet av projekt, den 

projektmodell som används i dagsläget är Praktisk projektstyrning. 

PPS är en styrmodell utvecklad för att planera samt leda projekt. Modellen ger stöd till 

affärsmodeller, styrmodeller och produktionsmodeller. PPS beskrivs som en aktiv styrmodell 

för projekt och baseras på erfarenheter från tidigare genomförda projekt än teoretiska modeller. 

Centrala begrepp inom modellen är personligt ansvarstagande, öppenhet och förtroende. 

PPS ska ge struktur åt arbetsgången med ett tydligt begreppsbibliotek. Stödet för det dagliga 

arbetet representeras i form av färdigheter, vilka innehåller praktiska processbeskrivningar, 

dokumentmallar och checklistor. PPS-modellen utgår från att varje medarbetare är en unik 
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resurs, är utvecklingsbar, vill och kan ta ansvar för sina handlingar. Denna grundtanke om 

medarbetare som resurser sammanställs i fyra grundtankar, MÅNS, nedan listas dessa. 

Människosyn. Varje människa är en unik resurs, utvecklingsbar och ansvarstagande. Enligt 

PPS-modellen ställer detta antagande krav på hur arbetet ska ledas och fördelas i projekt. 

Åtagande. Tydliga och mätbara överenskommelser som sedan hålls arbetet igenom. En 

gemensam syn på ansvar, befogenhet samt delegering beskrivs som grundförutsättningar för ett 

fungerande arbete enligt modellen. 

Nytta. Kundens behov ska inför varje projekt fastställas, uttalade såväl som underförstådda. 

Projektet bär sedan ansvaret att resultatet är väl lämpat för sin användning. Användningen ska 

stärka kundens verksamhet och skapa nytta. Ett tidigt fastställande av behovet följs sedan aktivt 

och stäms av löpande under projektets gång för att snabbt identifiera eventuella problem på ett 

tidigt stadie. 

Samförstånd. En strävan mellan uppdragsgivare och uppdragstagare ska fa nytta av varje 

åtagande, denna sista grundpelare beskrivs ska medföra att projekt genomsyras av samförstånd 

via öppen kommunikation. 

3.2.1 Beslutspunkter inom PPS 

PPS-modellen använder sig av beslutspunkter (BP) för att genomföra projekt. En BP 

representerar ett bestämt tillfälle då projektets styrgrupp fattar beslut om arbetets fortsatta 

verksamhet. Mellan dessa beslutsgruppen producerar projektgruppen resultat från föregående 

BP och utvecklar samtidigt nytt beslutsunderlag för nästa BP. PPS-projekt initieras genom att 

uppdragsgivaren presenterar ett projektdirektiv, det totala antalet BP i ett projekt kan sedan 

variera beroende på projektet. Som utgångspunkt för PPS-modellen finns åtta typbeslutspunkter 

definierade samt direktiv för hur arbetsgången mellan dessa kan organiseras. 
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Figur 3. BPs och resultat i PPS-modellen 

Figur 3 illustrerar de olika beslutspunkter som används inom PPS-modellen för att strukturera 

arbetet under pågående projekt. Nedan följer en kort beskrivning av vad de olika 

beslutspunkterna symboliserar. BP1 är den tidpunkt då uppdragsgivaren initierar ett projekt, 

detta beslut kan inkludera en förstudie av något slag. Övergången till BP2 sker när beslut fattas 

att den utsagda tiden för projektets fortlöpande godkänns. Vid övergången till BP3 ska de 

avslutande förberedelse arbetet godkännas, vilket resulterar i en projektdefinition samt en 

kravbeskrivning tillsammans med en lösningsbeskrivning. Vid BP4 tas beslut om att projektet 

ska genomföras enligt den definition som tagits fram under BP3. Sedan fortlöper arbetet med 

att ta fram resultat från BP4-BP6/7. BP6 innebär även leverering av resultat, och vid BP8 

lämnas ansvaret för det framtagna resultatet vidare till produktägaren. Vid BP8 tas beslut att 

avsluta projektet efter avslutningsarbete och en slutrapport skrivs. 

4 Metod 

Nedan följer redogörelsen för den metod som används under genomförandet av studien. En 

inledande övergripande beskrivning av arbetsprocessen följs av genomgång av den kvalitativa 

metod som användes, kognitiv etnografi, och de huvudsakliga metoder för insamlandet av data, 

intervju samt observation. Kapitlet avslutas med en redogörelse av studiens etiska aspekter. 

4.1 Arbetsprocessen 

Den kvalitativa ansatsen för datainsamling som genomfördes var kognitiv etnografi. Kognitiv 

etnografi är en typ av etnografi där fokus ligger i handlingar som utförs av det sociokulturella 

systemet som studeras. Datainsamlingsmetoderna som användes var intervju samt observation. 

Den huvudsakliga datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer med 
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medarbetare på UIT. Alla personer som intervjuades hade arbetat på stödenheten i minst 2 år. 

Utifrån insamlad intervju- och observationsdata sammanställdes först den övergripande 

kartläggningen över arbetsprocessen. Kartläggningen presenterades i form av flödesscheman 

och dess riktighet kontrollerades med informanter med uppföljningsintervjuer för att 

kontrollera dess riktighet. Utifrån denna kartläggning identifierades de distribuerade fenomen 

genom en innehållsanalys utifrån det ramverk som presenterats från distribuerad kognition. 

Utifrån dessa distribuerade fenomen genomfördes ytterligare en analys på likartat vis, där 

huvudprinciperna från Lean Thinking applicerades på de identifierade begränsningarna och 

tillsammans utgjorde de två analyserna grunden för de förändringspunkter som presenteras 

avsnitt 6.1. 

4.2 Kognitiv etnografi 

För att kunna undersöka de funktionella egenskaperna hos de sociokulturella system som 

distribuerad kognition undersöker, föreslår Hutchins och Hollan (2000) en etnografisk ansats 

med där ett individperspektiv bibehålls samtidigt som fokus riktas mot artefakter och den 

sociala aspekten av de handlingar som utförs inom det sociokulturella systemet som undersöks. 

Anpassningen av etnografi till sociokulturella system situerar mening i de sociala mönster och 

handlingar som utförs samtidigt. Även frånvaron av handlingar anses vara av lika relevant natur 

för analys (Hutchins & Palen, 1997). 

Handlingar som utförs inom det aktuella sociokulturella systemet är ur ett teoretiskt perspektiv 

av störst vikt vid appliceringen av ett distribuerat ramverk. Eftersom egenskaper för hela 

systemet anses större än de handlingar som utförs av en individ, är kognitiv etnografi en 

handlingsfokuserad anpassning av metoden (Hollan & Hutchins, 2000). Vidare är den teknik 

som metoden senare utförs med anpassad efter den situation som uppstår. Det finns ej någon 

föreskriven metod att använda, utan istället uppmuntras användandet av flertal metoder för 

datainsamling. Hollan och Hutchins (2000) föreslår att metoder för att genomföra en kognitiv 

etnografi kan hämtas från andra discipliner, där de har förfinats under lång tid.  

4.2.1 Intervjuer 

De intervjuer som genomfördes med medarbetare på UIT var av typen semi-strukturerade och 

genomfördes vid upprepade tillfällen. Intervjuerna utgick ifrån varje medarbetares personliga 

erfarenhet av arbetet på enheten, fyra huvudteman baserade på ett distribuerat kognitivt ramverk 

användes för den lösa struktur som intervjuerna höll. Dessa termer som intervjuerna utgick från 

var: Informationsflöde, koordinationsmekanism, representation och praktik, termer som 
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inspirerats ur de principer som presenterats ur distribuerad kognition och anpassats till studiens 

syfte. Den generella intervjustrukturen är den som föreslagits av Creswell (2013) där ett antal 

förberedelsepunkter som tog i åtanke vid utformningen av intervjuerna. Den första punkten rör 

vilka frågor som kan besvaras under intervjun. De frågor som användes vid intervjutillfällena 

var av typen öppna frågor, och grundade sig i de termer som listats ovan. Frågorna formulerades 

för att generera svar som sedan kunde användas som grund för den kartläggning av 

arbetsprocessen som studiens syfte inkluderade. Intervjuobjekten valdes utifrån deras 

erfarenhet med arbetet på UIT, och speciellt erfarenhet av projektarbeten och kravhantering, 

vilken den andra punkten i Creswells (2013) procedurförslag för intervjuer belyser. Den tredje 

punkten handlar om intervjus karaktär. De intervjuer som genomfördes gjordes så på plats på 

UIT eller via telefon, då möjligheten för fysiskt möte fanns. Nästa aspekt av intervjuerna som 

föreslås av Creswell (2013) rör dokumentationsåtgärder. Den enda dokumentation som 

användes vid tillfälle för intervjuerna var anteckningar. Under intervjutillfällena användes ofta 

datorer där informanterna illustrera systemanvändning, projektmodeller och 

kommunikationskanaler. 

Efter datamaterialet samlats in sammanställdes data till kartläggningen av arbetsprocessen som 

presenteras i avsnitt 5.1. 

4.2.2 Observationer 

Observationer genomfördes på UIT under sammanlagt 10 dagar. Under tiden spenderad i fält 

observerades dock inget möte där alla projektdeltagare samlades då inget sådant var schemalagt 

under tiden för observationen. Observationerna fokuserade på användandet av artefakter bland 

de arbetande på UIT och hur kommunikationen mellan dessa såg under daglig basis. Resultatet 

av genomförda observationer sammanställdes tillsammans med data från intervjuerna till den 

övergripande beskrivningen av arbetsprocessen samt fungerade om underlag vid analys ur ett 

distribuerat kognitivt perspektiv. Vid observationerna studerades informanternas hantering av 

de system som är aktuella för studien, hur de användes och i vilka situationer. Denna data 

fungerade som stöd vid både kartläggningen och analys av användningen av artefakter. 

4.2.3 Dataanalys 

Ur insamlad data skapades först den övergripande beskrivningen av arbetsprocessen som 

presenteras i avsnitt 5.1. Utifrån de semistrukturerade intervjuerna identifierades begränsningar 

utifrån ett distribuerat ramverk. En adaption av en tematisk innehållsanalys (Creswell, 2013) 

utfördes där de typer av kognitiva processer som Hollan och Hutchins (2000) presenterar 
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agerade som inledande teman för identifiering. Utifrån dessa inledande teman kategoriserades 

så data från både intervju och observation för att skapa de inledande kategoriserade fenomenen. 

Processen med kategorisering av data genomfördes ett flertal gånger där mer specifika teman 

framkom allt eftersom datamaterialet konsoliderades. Observationsdata användes som stöd till 

skapandet av de distribuerade fenomen genom att bidra med hur dessa användes praktiskt av 

medarbetare på UIT. Observationsdata användes även till att skapa de beskrivningar av 

systemanvändningen, beskrivet i avsnitt 5.1.1-5.1.2. 

Den andra etappen av analysen rör appliceringen av Lean Thinkings principer på de 

identifierade distribuerade teman som tagits fram i den inledande analysen. Utifrån dessa teman 

utfördes en liknande analys där de fem huvudprinciperna från Lean Thinking agerade som nya 

kategoriseringsmallar. Resultatet presenteras utifrån samma typ av kategorisering som de 

distribuerade fenomenen. Figur 4 nedan illustrerar hur analysprocessen gick tillväga. 

 

Figur 4. Analysprocessen för de två typer av analys, utifrån distribuerad kognition och sedan 

Lean Thinking. 

Resultatet av analysen för distribuerade fenomen presenteras i avsnitt 5.2 och analysen utifrån 

de huvudsakliga Lean principerna presenteras i avsnitt 5.3. 

4.3 Etik 

Lantmäteriet är ett statligt verk och har riktlinjer för hur information får hanteras och publiceras. 

Figurer samt de skärmdumpar som ingår i studien har editerats för att möta de 

sekretessrestriktioner som Lantmäteriet använder sig av. Medarbetare som deltagit i intervjuer 

har gjort så frivilligt, och inga uppgifter som publiceras i studien kan kopplas till enskilda 

personer. Deltagare upplystes innan intervjuer och observationer inleddes om studiens syfte och 

publiceringsmöjligheter. 
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5 Resultat 

Resultatkapitlet är indelat i tre avsnitt. Det första avsnittet redogör för den övergripande 

arbetsprocessen som observerats, det andra avsnittet behandlar de distribuerade fenomen som 

identifierades ur arbetsprocessen och i det tredje avsnittet presenteras applicering av Lean 

Thinkings principer vid de begränsningar som identifierats utifrån den distribuerade analysen. 

5.1 Övergripande beskrivning av arbetsprocessen 

Den övergripande strukturen av arbetsprocessen är av projekttyp med PPS-modellen som 

styrmodell. Antalet medarbetare i projektgruppen är cirka 5 personer, ofta placerade på något 

av Lantmäteriets kontor runt om i Sverige. Figur 5 visar en förenklad modell av arbetsprocessen 

som sammanställts efter upprepade intervjuer med projektledare. 

 

Figur 5. Övergripande bild av arbetsprocessen med PPS-styrning. 

Vid initiering av projekt genomförs inledande möten med alla projektdeltagare för att diskutera 

inledande aspekter av projektet. Bland dessa aspekter hör kravhanteringen. Dessa aspekter 

diskuteras fritt och olika kognitiva artefakter används, såsom post-it lappar för visualiseringar 

av arbetsflöden som ett exempel. Under dessa inledande möten förs även anteckningar som 

sammanställs till dokument på en intern wikisida som skapas för projektet. Varje projekt har 

ofta flera wikisidor för olika aspekter av arbetet. Allmänna idéer, frågor och svar, generella 

anteckningar är exempel på vad som lagras i wikidokumenten. Dessa wikisidor har en stark 

intern prägel. Uppdatering av wikidokument sker sedan kontinuerligt i projektets inledande 

faser, inledningsvis görs dessa uppdateringar i helgrupp, men allt eftersom projektet fortlöper 

kan uppdateringar skötas individuellt. När en uppdatering har utförts skickas ett 

automatgenererat e-postmeddelande om uppdateringen till medarbetare som valt att 

prenumerera på projektsidan. Funktionen om att prenumerera på projektsidor är valbar. När 

aspekter hos projektets wikisidor konkretiseras, ofta via gruppdiskussioner, och bedöms som 
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slutdiskuterade skapas ett dokument efter en existerande mall och dokumentet lagras i systemet 

Antura. Antura är ett webbaserat projektverktyg som används av Lantmäteriet. Granskningen 

av dokument i Antura genomförs i grupp eller vid senare faser av projektet av individer.  

5.1.1 Identifierat fokusområde 

Arbetet med att uppdatera ett projekts interna wikisidor och granskningen samt uppdateringen 

av dokument i Antura sker parallellt i stora delar av projektet. I Inledande faser kan däremot 

relationen mellan ostrukturerade informationen i dokumenten som finns på wikisidorna och den 

struktur som uppnås i och med skapandet av dokument i Antura illustreras som en övergång. 

Figur 6 nedan illustrerar denna relation genom två olika perspektiv. Det övre flödet visar 

informationsstrukturens transformering från ostrukturerad till strukturerad medan det undre 

flödet visar de system som tillhör respektive informationsstruktur. 

 

Figur 6. Illustration över övergång från mindre struktur till mer struktur i representation av 

information och vilka system som används i de olika faserna. 

Relationen mellan de två tillstånden i flödet för projektets inledande faser utgör en god 

fokuspunkt för vidare analys ur ett distribuerat kognitivt perspektiv. Den lägre nivån av struktur 

är en relativ term, som syftar till den struktur som finns i Antura är starkt mall-baserad. 

Strukturen som återfinns i wikidokument har ett mer fritt format. De två system som syns i figur 

6 ovan uppdagades ha en direkt koppling till det nuvarande tillståndet för informationen. 

5.1.1.1 Representation i wikisidor 

Termen ostruktur som används för att markera skillnaden i organisation i dokument på 

wikisidorna och Antura används som ett relativt mått. Detta innebär inte att ett projekts interna 

wikisidor saknar struktur. Figur 7 visar hur ett dokument där Lösa frågor hanteras av 

projektgruppen på en wikisida. Här ges möjlighet att lagra och uppmärksamma medlemmar i 

projektgruppen om aspekter av projektet. Centrerat i figuren beskrivs karaktären av aspekten 

och till höger kan man se vilken åtgärd som kan tas samt vem som är ansvarig för detta. 
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Figur 7. Skärmdump från wikisida över Lösa trådar i ett projekt. 

5.1.1.2 Representation i Antura 

Antura benämns som ett mer strukturerat system än de interna wikisidorna. Systemet får den 

strukturerade rank med avseende på de mallar och förhållningar som dokument måste hålla 

efter för att ett dokument ska lagras i systemet. Antura är till för permanent lagring av dokument 

och använder sig av en mall för att garantera ett likartat strukturellt upplägg för dokument så 

att dessa blir lättöverskådliga. Då Antura används som en långtidslagrings forum, följer även 

den övergripande katalogstrukturen ett system för att underlätta användning av systemet längre 

fram i tiden. Figur 8 visar hur den övergripande katalogstrukturen ser ut för ett projektarbete. 
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Figur 8. Skärmdump som visar katalogstrukturen i Antura. 

5.2 Distribuerade fenomen  

Vid kartläggning av den inledande arbetsprocessen samt vid användandet av systemen wiki och 

Antura uppdagades fenomen utifrån applicerandet av ramverket för distribuerad kognition. 

Dessa resultat presenteras utifrån de tre huvudprinciper utifrån distribuerad kognition enligt 

Hutchins, tidigare redogjort för i punkt 2.1.1. 

5.2.1 Representationer och informationstransformationer 

I det identifierade flödet i figur 6 ovan används olika representationsverktyg för att uppnå 

struktur. Nedan följer en beskrivning om hur den inledande processen för att skapa ett 

wikidokument ser ut samt vilka artefakter som används.  

 

Figur 9. Representationstrafnormationsflöde och artefaktanvändning innan lagring på intern 

wikisida. 

Processen i figur 9 tar vid efter ett att det inledande mötet avslutats. Under mötet förekommer 

användandet av post-it lappar för att skapa en visuell representation av processer. Enskilda post-

it lappar kan representera steg eller måltillstånd i arbetsprocessen. Användandet av post-it 

lappar möjliggör enkel manipulering av flödesschemat och tillåter samtidigt att alla 

medverkande kan dela en visuell representation av flödets tillstånd. Efter att mötet enats om en 

utformning fotograferas flödet för att garantera säker lagring. Utifrån fotografiet skapas sedan 

en digital representation av flödet med hjälp av någon typ av datorprogram med funktion att 
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skapa visualiseringsscheman. När en digital version av det flödesschema som först skapades 

med hjälp av post-it lappar finns, är det denna visuella representation som läggs upp i ett 

wikidokument efter att projektgruppen godkänt den digitala utformningen. Efter att det digitala 

flödesschemat lagts upp på projektets wikisida får projektgruppen återigen tillgång till en 

visuell representation av arbetsflödet. 

Kanbantavlor används även internt som representationsverktyg. Figur 10 nedan visar hur en av 

UITs kanbantavlor ser ut. 

 

Figur 10. Kanbantavla i bruk på UIT. Foto: Emma Torensjö, maj 2014. 

Kanbantavlan i figur 10 har tre sektioner; Backlog, Pågående och Klart. Post-it lapparna 

representerar arbetsuppgifter och deras placering illustrerar dess nuvarande status. De runda 

markörer som syns vid sidan av post-it lapparna visar vilka medarbetare som hanterar uppgiften. 

5.2.2 Social distribution 

Den sociala distributionen över flertalet medlemmar i en projektgrupp sker via ett flertal olika 

medier. Interaktioner och kommunikation sker på regelbunden basis, vid schemalagda 
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veckomöten, via digitala interaktionskanaler som e-post och videotjänsten Lynk. 

Kommunikation upprätthålls även via systemen Antura och de interna wikisidorna.  

När beräkningsprocesser distribueras över en grupp individer som i fallet vid veckomötena, är 

bibehållandet av en gemensam uppfattning av situationen av stor vikt för att det sociokulturella 

systemet ska upprätthålla sin beräkning framgångsrikt. Denna gemensamma uppfattning kan 

upprätthållas under de möten där individerna som ingår i projektgruppen kan ta hjälp av externa 

artefakter och representationer som exempelvis det flöde som byggs upp av post-it lappar. Vid 

andra typer av kommunikation där inte medlemmarna i en projektgrupp befinner sig i samma 

lokal, försvinner en aspekt av den gemensamma uppfattningen av situationen. Då individer i en 

projektgrupp ofta använder sig av andra kommunikationsverktyg för att distribuera information, 

exempelvis via e-post, Lynk eller telefonsamtal kan den gemensamma uppfattningen av 

situationen inte vara lika stor och den sociala distribueringen av information kan vara sårbar. 

5.2.3 Distribution över tid 

Av de system som används inledande projektfaser finns det stora skillnader i hur väl 

informationen kan återkonsulteras av andra människor. Men även hur väl de olika systemen är 

lämpade för lagring av information likaså hur stor kognitiv belastning som krävs att återuppta 

arbetet från de olika systemen. De tre systemen som kommer att tas upp är post-it lappar, wiki 

och Antura med avseende på hur väl de står sig ur ett tidsperspektiv.  

Post-it lapparna som används för att visualisera arbetsflödet har tydliga begränsningar i hur 

informationen som de representerar distribueras över tid. Post-it lapparna kräver även 

ytterligare manipulering för att dess information ska bevaras över en längre tid, exempelvis 

genom att fotografera post-it lapparnas konfiguration. 

Dokument och information som lagras på projektets wikisidor har bättre förutsättningar för 

lagring över längre tidsperioder. Den mindre strukturerade utformningen av informationen på 

wikisidorna kan dock ha en negativ påverkan för hur stor kognitiv ansträngning det krävs av en 

individ att återaktualisera information som finns lagrad. Då inte hela kontexten till den 

information som finns representerad på wikisidorna finns distribuerad på samma plats, krävs 

det ytterligare bearbetning av personen för att kunna nå upp till den nivå av kunskap som 

dokumentet representerade vid tidpunkten för lagringen. Dessa aspekter av information som 

inte kan nås via dokumentet enbart kan istället ha varit distribuerat över andra medier och kräver 

samma kontext för att nå samma nivå av representation. 
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Information som lagras i Antura har bättre förutsättningar att på egen hand bevara information 

i det skick som det först lagrades i. I och med de mallar som används vid skapandet av Antura 

dokument finns även en genomgående struktur för dokumenten där anvisningarna resulterar i 

att kontexten finns inkluderad i dokumentet. Dessa egenskaper medför att dokumenten i Antura 

upprätthåller en jämnare nivå av information över tid. 

De tre identifierade nivåerna av hållbarhet över tid har både begränsningar och styrkor. 

Relationen mellan hur stor kognitiv ansträngning det krävs för att återaktualisera innehållet från 

ett av de tre omnämnda systemen är proportionerliga till striktheten hos systemet.  

5.2.4 Koordination av externa och interna processer 

Den dynamiska koordinationen mellan intern kognitiv bearbetning och fysisk manipulation av 

artefakter kan även den illustreras med exempel från de tre typer av system som tidigare 

beskrivits. Hanteringen av post-it lappar tjänar sitt syfte att vara ett visuellt hjälpmedel vid 

utformningen av arbetsprocessen för projektet. Som återgivet i avsnitt 5.2.1 följer sedan två 

steg innan arbetsflödet lagras på en wikisida, fotografering av post-it lapparnas samt 

överföringen av fotorepresentationen till en digitalbild av flödet. Mellan dessa steg i 

hanteringen av information används externa artefakter där minnet av flödet distribueras till. 

Kamerans minne ersätter ansträngningen att hålla representationen av utformningen av post-it 

lapparnas flöde och avlastar så individens arbetsminne vid transporten av informationen till 

nästa steg där en digital bild skapas med hjälp av ett datorprogram. 

De steg där användandet av externa artefakter för att skapa den slutgiltiga visualiseringen av 

post-it lapparnas arbetsflöde kan medföra att information går förlorad i något av stegen. 

Samtidigt avlastar användandet minnet och intern överbelastning hos individen som utför 

handlingen, vilket kan leda till att information förloras vid varje steg. 

Wikisidorna har ytterligare striktare manipulationsmöjligheter, och uppdateras efter en viss 

princip som beskriven i avsnitt 5.2.1. Avlastning av kognitiva funktioner vid användandet av 

wikisidorna konkretiseras i den funktion som innebär att automatgenererade e-post 

meddelanden skickas ut för att notifiera individen om att en uppdatering har skett i ett 

dokument. 

Avlastningen av minnet vid automatgenererade e-post meddelanden av uppdateringar på 

wikisidor kan leda till informations överbelastning och annan viktig information inte 



28 

 

uppmärksammas. Anturadokumentens utformning medför ytterligare strikthet i 

manipulationsavseenden. 

5.2.4.1 Sammanfattning 

Utifrån den kartläggning av den inledande arbetsprocessen i projektarbete på UIT identifierades 

fenomen utifrån ett distribuerat kognitivt perspektiv som visar tecken på svagheter vilket kan 

leda till att information går förlorad. De tre aspekter som ovanstående avsnitt (6.2.1-6.2.3) har 

lyft fram fenomen inom social distribution, distribution över tid samt koordination av externa 

och interna processer som exempel på begränsningar som kommer att ligga till grund för nästa 

resultatavsnitt. 

5.3 Lean-resultat 

Nedan presenteras den analys som utförs utifrån de principer som redogjorts för Lean Thinking. 

Resultaten presenteras i tre kategorier, baserade på den kategorisering av de kognitiva 

begränsningar de baseras på. Resultaten som presenteras kategoriseras i detta avsnitt har gjorts 

utifrån framträdande kopplingar till de Lean principer som redogjorts för. 

5.4 Externa och interna beräkningar 

Kartläggningen över processen för hur det flöde som visualiseras av post-it lapparna visade 

begränsningar ur ett distribuerat perspektiv över tid. Risken att information ska gå förlorad i 

denna process kan minskas genom att applicera principer från Lean Thinking. Systemets 

begränsning utifrån ett Lean perspektiv utgår även ur den kartläggningen av processen, och 

principen av att identifiera värdeflödet i en produktion. Målet vid identifiering av ett 

produktionsvärdeflöde är att eliminera avfall. Termen avfall syftar till handlingar som inte 

bidrar med någon nytta, se avsnitt 2.2.2. I den trestegsprocess som illustreras i figur 9 kan två 

av stegen klassas att inte bidra med något mervärde till verksamheten och bli betraktade som 

avfall. Stegen som kan kapas från kedjan är fotograferingen av post-it lapparna och sedan steget 

med att från fotografiet skapa en digital version av flödet. Dessa steg skapar inte något 

mervärde, och resultatet en digital representation av det ursprungliga post-it flödet kan skapas 

utan dessa två mellansteg. I enighet med principen att definiera värdeflödet för en process, och 

eliminera det avfall som så uppdagas, kan dessa två steg kapas från flödet. 

5.5 Tidsaspekt 

Att systemen har olika tidsdistribuerad karaktär är ingen begränsning utifrån ett Lean 

perspektiv. Varje system bidrar med mervärde åt slutprodukten, vilket är en av de fem 
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grundprinciper inom Lean Thinking. Det viktiga för dessa system, post-it lappar, wikisidorna 

samt Antura är att deras organisering samt syfte är transparent för de som använder sig av 

systemen. Den sista principen inom Lean Thinking, den ständiga jakten på perfektion kan 

appliceras på hur fortsatt arbete med de olika systemens tidsaspekt ska hanteras.  

5.6 Den sociala aspekten 

Vid kommunikation och interaktion mellan individer i en projektgrupp som sker över andra 

medier än fysiska möten i samma lokal, identifierades en begränsning i och med att den 

gemensamma uppfattningen av situationen inte är komplett. Detta fenomen kan leda till avbrott 

i det arbetsflöde som planerats att utföras, och den tredje principen inom Lean Thinking, 

skapandet av ett kontinuerligt flöde genom produktionen, kan få svårighet att upprätthållas. För 

att upprätthålla det kontinuerliga flödet behöver den organisatoriska strukturen vara tydlig för 

medarbetarna i projektgruppen, något som blir mer aktuellt när de kan befinna sig på annan ort. 

För att upprätthålla flödet, kan mer utförliga visuella hjälpmedel användas som gemensamt 

underlag vid kommunikation via digitala medier. Den kanbaninspirerade tavla som används på 

wikisidorna kan användas som utgångspunkt för visualiseringen av arbetets status, och 

upprätthålla kontinuerligt flöde i arbetsprocessen. 

Ett kontinuerligt flöde i en verksamhet är också grunden för principen Just-in-time, vilket är 

resultatet för en produktion som har uppnått ett kontinuerligt flöde och drag i sin verksamhet. 

6 Diskussion 

Diskussionskapitlet inleds med en diskussion om problemformulering och ett generellt förslag 

för hur dessa kan hanteras presenteras. Sedan diskuteras de förändringspunkter som resulterat 

från analyser utifrån distribuerad kognition och Lean Thinking. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 

om metodkritik där även fortsatt arbete och validitet diskuteras. 

6.1 Problemformulering 

Svårigheten med den typ av wicked problems som projektgruppen ska tackla saknar direktiv 

från den nuvarande projektstyrningsmodellen PPS. Modellen beskriver övergången till BP3 

som en tidpunkt då de avslutande förberedelserna för arbetet ska godkännas, vilka sedan 

resulterar i en projektdefinition och en kravbeskrivning tillsammans med en 

lösningsbeskrivning. Vid övergången till BP3 ska ett lösningsförslag för det wicked problem 

som projektgruppen står inför ha skapats. Styrmodellen ger inga instruktioner för hur detta ska 

gå till. Utifrån distribuerad kognition kan ett problem formuleras på ett sådant sätt att en lösning 
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själv blir uppenbar, och utifrån wicked problems kan endast ett problem först förstås i sin helhet 

när en lösning har skrivits. För att underlätta arbetet med lösningsförslaget vid BP3 kan arbetet 

inledas med att generera lösningsförslag, för att på så sätt få full förståelse för det wicked 

problem de står inför. För att generera lösningsförslag, är god kommunikation mellan 

uppdragstagare och kund av största vikt. Wicked problems har inget rätt eller fel svar som 

problem av logisk karaktär, däremot kan de genererade lösningsförslagen testas genom att den 

distribuerade lösningshanteringen appliceras och problemet kan formuleras. För att skapa 

förutsättningarna för att identifiera en tjänst eller produkts värdeflöde, måste en problemlösning 

formuleras. Detta kan göras utifrån de lösningsförslag som genereras via en god 

kommunikation och på så vis kan de problem vid BP3 hanteras. 

6.2 Förändringspunkter 

Baserat på de begränsningar kring fenomenen som redovisats i resultatavsnittet presenteras här 

ett antal förändringspunkter för att minska de eventuella negativa effekterna som kan uppstå 

utifrån de identifierade begränsningarna i arbetsprocessen. Syftet med dessa punkter är att 

underlätta den övergång till ett mer agilt arbetssätt som UIT står inför. Förändringspunkterna 

tar avstamp ur ett distribuerat kognitivt perspektiv, sedan har de även analyserats utifrån de 

huvudsakliga principer som presenterats ut Lean Thinking. Då UIT genomför projekt av olika 

typer, är de förändringspunkter som föreslås flexibla i sin natur. 

Lean Thinking är ett verktyg för att standardisera processer, vilket dessa förändringspunkter 

inte aspirerar till. Ett fullständigt införande av Lean Enterprise skulle medföra att hela 

Lantmäteriets strukturella organisation genomgår en grundläggande förändring. De 

förändringspunkter som presenteras nedan påverkar inte den organisatoriska strukturen på 

avdelningen, utan riktar sig mot användandet av system och de kognitiva begränsningar som 

identifierats i under studiens och presenterats i resultatavsnittet. 

6.2.1 Utnyttja systemens potential 

Den inledande förändringspunkten rör begränsningen hos den långa processen för att skapa en 

digital representation av post-it lapparnas flöde. Som tidigare redovisats kan processen som 

leder fram till en digital representation i ett wikidokument innebära att information går förlorad 

i de många stegen i och med koordinationen mellan interna bearbetningar och användandet av 

externa artefakter. I och med kartläggningen av denna handlingskedja identifierades även 

processer som inte tillförde något värde för varken medarbetarna eller slutgiltiga kunden. 

Förändringsförslag för denna punkt utifrån ett Lean perspektiv är att ta bort de två stegen att 
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fotografera och skapandet av den digitalaversionen och istället införa möjligheten att skapa 

visuell representation av flödet direkt på wikisidorna. På så sätt skulle avfall elimineras från 

värdeflödet, och samtidigt minska risken för att information förloras och öka effektiviteten i 

processen. 

6.2.2 Kontinuerligt flöde vid kommunikation 

För att underlätta ett kontinuerligt flöde vid arbetsprocesser som inkluderar att gruppens 

medlemmar interagerar och distribuerar information via digitala medier som telefoni, och e-

post identifierades en begränsning att information kunde gå förlorad på grund av bristande 

gemensam uppfattning av situationen. Detta riskerar i sin tur att störa det kontinuerliga flödet 

för arbetsprocessen, vilket är en av huvudprinciperna för att upprätthålla Lean Thinking i 

verksamheten. Ett förslag till att undvika denna fallgrop är att uppmärksamma arbetsgruppen 

om vikten att upprätthålla en god gemensam uppfattning av situationen för att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för att upprätthålla ett kontinuerligt flöde. För att genomföra detta, 

är användandet av visuella verktyg en möjlighet. I nuläget används en digital representation av 

en kanbaninspirerad tavla för att ge medlemmar i en projektgrupp en översyn av statusen för 

aspekter i ett projekt. Denna tavla kan användas som utgångspunkt för att öka den gemensamma 

uppfattningen av den nuvarande arbetssituationen, och även vara ett steg i ledet till att skapa ett 

kontinuerligt flöde genom hela projektet. 

Konkreta förslag till utvecklingen av en den kanbantavla som för nuvarande används är av typen 

att öka förståelsen för vilket arbete som just nu är aktuellt och vem som utför det. En god 

översikt om det arbete som just nu bedrivs av projektgruppen kan fungera som ett stöd till den 

gemensamma uppfattningen av vad som bör göras härnäst. Samtidigt kan kanbantavlan fungera 

som en gemensam yta att utgå ifrån vid kommunikation via digitala medier. 

Den huvudsakliga förändringspunkten för den kanbaninspirerade tavla som för tillfället 

används är att låta den fylla den ursprungliga funktionen för kanbantavlor. För att maximera 

användandet av kanbantavlor inom avdelningen behövs vissa justeringar tas i bruk. Det 

ursprungliga syftet med användandet av kanbantavlor i en produktion är att skapa ett 

kontinuerligt flöde, där förflyttningar av arbetsuppgifterna triggar nästa steg i processen att ta 

vid. För att skapa detta kontinuerliga flöde med triggerpunkter, behöver antalet pågående 

arbetsuppgifter hållas till ett minimum. Genom att minska antalet pågående arbetsuppgifter 

kommer även positiva kognitiva effekter att följa. Triggerpunkterna kommer att bidra med en 

ökad medvetenhet angående vad som sker i projektet, givet att de pågående arbetsuppgifterna 
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har reducerats i antal så att inte informations överbelastning inträffar. Om antalet pågående 

arbetsuppgifter minskas kommer även vetskap om vad som kommer att hända i arbetsflödet att 

bli tydligt för projektgruppen. Vid varje avancemang av en arbetsuppgift ska medlemmar i 

projektgruppen få en ökad medvetenhet om vad som sker i projektplanen för tillfället, och även 

trigga medvetenhet om vad som kommer att behöva göras härnäst. Denna aktualiseringsprocess 

kommer även att positivt påverka gruppens minne över hur projektprocessen ser ut, då gruppen 

påminns av triggerpunkterna om vad som behöver göras i projektet. Utvecklandet av en bättre 

användning av kanbantavlan möjliggör även förutsättningar för de kognitiva processer i 

gruppen samt även bättre förståelse för hur ett det wicked problem som projektgruppen ställs 

inför i de inledande faserna i ett projekt. 

6.2.3 Återaktualisering 

I avsnitt 5.2.3 diskuteras de tre aktuella systemen, post-it lappar, wiki, Antura, ur deras 

respektive förmåga för att hålla information aktuell, och vilken grad av kognitiv ansträngning 

det krävs för att återaktualisera informationen. De olika systemen visas alla olika typer av 

karaktär gällande detta, och är direkt kopplade till den strikthet systemen uppvisar. Ur ett Lean 

perspektiv är de olika systemens unika egenskaper kompatibla med de principer som 

presenterats från Lean Thinking. Förslagen till förändring gällande detta fenomen är att 

medarbetare på UIT har en medvetenhet om de olika systemens karaktär och dess 

lagringsmöjligheter. 

6.3 Metodkritik 

I detta avsnitt diskuteras ett antal metodkritiska aspekter från studien. Avsnittet tar även upp 

punkter som rör fortsatt arbete samt de aktuella valideringsstrategier som används under 

studien. 

6.3.1 Observation 

Vid tillfället för observation befann sig ingen projektgrupp i de inledande faser som studien 

avsåg att studera. Resultatet av detta blev att den övergripande beskrivningen av 

arbetsprocessen, figur 4, sammanställdes ur intervjudata. Trots att upprepande intervjuer 

genomfördes, skulle en observation av de inledande faserna i projektet styrka de data som 

samlats in. Även längre total tid spenderad i fält skulle ha medfört att en mer omfattande 

kartläggning kunde genomföras, den begränsade tiden i fält resulterade i valet att väja ett 

fokusområde för analys. 



33 

 

6.3.2 Fortsatt arbete 

Vid fortsatta studier kan observationer genomföras vid ett fullständigt projektgenomförande 

och en kartläggning av distribuerade fenomen kan identifieras genom hela arbetsprocessen. För 

att ytterligare underlätta en övergång till ett agilt arbetssätt kan eventuellt ytterligare 

begränsningar i hanteringen av wicked problems och informationshanteringen identifieras i och 

med en fortsatt studie. Fortsatta studier medför även möjligheten att ytterligare undersöka flödet 

i en verksamhet, då inkluderandet av andra enheter kunde studeras. Kommunikationen mellan 

enheter bidrar till möjligheten för en studie med ett större perspektiv där effektiviteten för 

Lantmäteriet kunde undersökas och eventuell effektivisering som kan skapas för en större del 

av Lantmäteriet. 

6.3.3 Validitet 

Inom kvalitativ forskning säkerställs resultatet från studier beroende på dess tillförlitlighet och 

pålitlighet (Creswell, 2013). För att uppnå tillförlitlighet, och säkerställa resultatet av studien 

har ett antal strategier använts. Den första strategin berör tiden som spenderats i fält. Då studien 

genomfördes på annan ort, var möjligheten för observation begränsad. Tiden som spenderades 

i fält anses dock vara tillräcklig för att styrka de resultat som presenterats. Kompensation för 

den begränsade tiden spenderat i fält hölls återkopplingssessioner med de deltagande i 

intervjuerna för att kontrollera uppgifter från tidigare genomförda intervjuer samt 

observationer. Studiens pålitlighet har även kontrollerats genom att handledare kontrollerat 

process samt analys för att uppskatta dess riktighet.  

7 Slutsats 

Den genomförda studien visar att det är möjligt att utifrån distribuerad kognition analysera och 

identifiera begränsningar inom wicked problems i arbetsprocessen. Det ramverk som 

distribuerad kognition utgör kunde sedan användas för att införa Leans principer som 

lösningsförslag för de begränsningar som identifierats. 

De förändringsförslag som givits är alla flexibla i den mening att de kan anpassas till de många 

olika typer av projekt som kan initieras av UIT. Utifrån de observationer som rapporterats anses 

de förändringspunkter som föreslagits vara UIT till hjälp vid övergången till ett mer agilt 

arbetssätt. Förändringspunkterna är förslag på hur UIT kan genomföra generella förändringar i 

sin nuvarande arbetsprocess, men även ge tillhanda förslag på hur de kan se över övriga delar 

av arbetsprocesser. Valet att utföra arbetet utifrån Lean Thinkings grundutförande, gjordes med 



34 

 

avsikten att skapa en adaption av dess principer adapterade efter UITs unika villkor. Lean 

Thinking har adapterats till andra områden som ligger UITs närmare, till exempel 

mjukvaruutveckling, men att anpassa en redan anpassad modell till verksamheten ansågs som 

en riskfaktor. En adaption av en adaption ansågs kunna medföra icke-optimala anpassningar 

som inte passar UIT arbetssätt. Genom att utgå från de ursprungliga principerna ur Lean 

Thinking är de anpassningar som gjorts av dessa direkt anpassade efter UIT och deras 

nuvarande styrmodell. 

Distribuerad kognition och dess ramverk för analys går väl ihop med de principer som Lean 

Thinking presenterar. Båda ansatser tar steget utanför individen och lägger istället fokus på 

helheten. Inom distribuerad kognition läggs fokus på individens fysiska och sociala omgivning, 

vilka handlingar som utförs, eller inte utförs. Inom Lean Thinking flyttas fokus från en 

begränsad avdelning till det helhetliga flödet från konceptdesign till leverans hos den slutliga 

kunden. Tillsammans skapar de två ansatserna en god grund för ett helhetsperspektiv att utgå 

ifrån vid fortsatt arbete med att säkra kartläggningen av sina arbetsprocesser i och med en 

övergång till en mer agilt arbetssätt. Metoden som användes i den genomförda studien uppfyllde 

de mål som satts, och de förändringspunkter som föreslagits för UIT kan vara ett steg på vägen 

vid en implementering av Lean Thinking i UITs dagliga verksamhet. 
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