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Sammanfattning
För att byggprojekt ska vara ekonomiskt lönsamma behövs ett högt
produktionsflöde och låga kvalitetsfelkostnader. Om byggsektorn ska klara
detta krävs att projekteringen är omsorgsfull, planeringen är noggrann och
styrningen är kraftfull. Det kan dock vara svårt att leda och skapa en effektiv
planering i projekterings- och produktionsskedet och därför är det viktigt att
ledningen får förutsättningar för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt.
Det har visat sig vara effektivt för byggbranschen att visualisera mål,
synliggöra planeringen och engagera medarbetarna i både produktions- och
projekteringskedet. Inom Skanska används två visuella metoder, en för
produktionen som kallas visuell styrning och en i projekteringen som kallas
visuell projektering. Trots att arbetsätten i tidigare studier visat sig vara
effektiva används de inte i den utsträckning som önskas av Skanska.
Syftet med föreliggande studie är att öka antalet projekt till att implementera
arbetsätten. För att detta skall uppnås har problemen bakom varför de inte
används identifierats. Genom arbetets gång har det visat sig intressant att
jämföra implementeringen av de två olika arbetsätten, då problemet varit
mindre för visuell projektering.
Undersökningen baseras på olika intervjuobjekt som varit platschefer,
arbetsledare, projekteringsledare och ansvariga för arbetssätten. En
kartläggning har gjorts för att få en bild av hur verktygen implementerats i
de olika projekten i både projekterings- och produktionsskedet.
Visuell projektering har ett väl utvecklat arbetsätt med bl.a. en central
nationell grupp som aktivt utvecklar arbetssättet och till sin hjälp har de
implementeringsledare på varje region. Så är inte fallet för visuell styrning
och det är den största anledningen till att det inte implementerats i lika stor
utsträckning som visuell projektering.
Det som framkommit av studien är att projekt behöver få en förståelse och
se sitt eget behov innan de väljer att implementera visuell styrning. En av
flera lösningar är att varje distrikt aktivt ska arbeta med att sprida verktyget
genom att exempelvis genomföra studiebesök på ett lyckat projekt som
använder visuell styrning. Skanska bör även satsa på att publicera goda
exempel på deras intranät som är riktade till båda verksamhetsgrenarna Hus
och Väg-och Anläggning (V & A) för projekt på olika nivåer.
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Summary
Financial profitable construction projects require an efficient production
flow as well as minimum costs on quality faults. In order to achieve this, the
construction sector needs careful and efficient project management, from
planning to execution of the projects. Although, it can be challenging to lead
and create an efficient planning in the project and production stage, therefor
it is important that management gets the right conditions and tools in order
to perform an effective workflow.
Visualize goals, reveal planning and engage the coworkers, in both
production stage and the projection stage, has been shown to be effective in
the construction industry. Within Skanska two visual methods are used, one
for production which is called visual guidance and one for the projection
called visual projection. Although, these working methods have been found
to be effective, the methods are not used within Skanska as expected.
The purpose of this study is a recommendation to increase the amount of
projects which implement these working methods within Skanska. To
achieve this, every problems behind not using these methods have been
identified. The two different ways of working was compared, with visual
projection and without. Visual projection gave better results with less
problems during the project planning.
The study is based on interviews with various persons, such as; site
managers, supervisors, project managers and responsible of the methods. A
survey has been performed to receive an overview of how the methods have
been implemented in the different projects regarding both projection, and
production stage.
Visual projection is a well-developed way of working within, for instance, a
central national team working actively to develop this method. The team has
implementation leaders in each Region in order to support them. Although
this is not the case for visual guidance, that is the main reason it has not been
actively implemented as much as visual projection.
This study has shown that a project needs to understand and identify its own
needs before implementing visual guidance. One of several solutions is that
each district actively has to work with spreading the method by, for
example, performing field trips on a project that has made a successful
implement of visual guidance. Skanska could also publish good example on
their intranet which is directed to both their business lines, Hus and Väg och
Anläggning (V & A) for projects on different levels.
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Abstract
Visuella arbetssätt har visat sig vara effektivt inom byggbranschen. Studien
omfattar de visuella arbetssätt som Skanska använder sig av; visuell styrning
och visuell projektering. Syftet med studien är att öka antalet projekt som
väljer att implementera arbetssätten. Därav har underliggande problem
identifierats varför inte projekt väljer att implementera arbetssätten i den
utsträckning som Skanska önskar.
Det har visat sig under studiens gång att visuell projektering har
implementerats i större utsträckning än visuell styrning, detta för att visuell
projektering har ett mer utvecklat underlag. En jämförelse av verktygens
implementering har gjorts.
Nyckelord: visuell styrning, visuell projektering, jämförelse arbetssätt,
implementering visuella metoder, Lean, organisationsförändring, ledarskap,
byggentreprenad.
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1. Introduktion
Byggsektorn har stor betydelse för samhället och dess ekonomi då den ger
sysselsättning till närmare 10 % av befolkningen (Byggkommissionen 2002,
sid 13–14). Det är den näst största sektorn i Sverige endast vårdsektorn är
större. En fungerande byggsektor är av stor betydelse för samhället eftersom
den bebyggda miljön är viktig för välfärden och för en hållbar utveckling. I
Sverige är det en social rättighet att leva i en funktionell bostad som är
estetiskt tilltalande samt hållbar ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.
Sveriges intresse för miljöfrågor präglar flera delar av politiken (Sveriges
Riksdag 2014). Våren 1999 fattade riksdagen beslut om 15 olika
miljökvalitetsmål (Sveriges Riksdag 1999) och ett sextonde mål tillkom
2005 (Sveriges Riksdag 2005). Syftet med målen är att få en struktur över
dels miljöarbetet, dels uppföljningen av den miljöpolitik som drivs av
Sverige, såväl nationellt som internationellt. Ett av Riksdagens miljömål
benämns ”God bebyggd miljö” och beskriver att städer och annan bebyggd
miljö ska gestaltas, placeras och byggas på ett hållbart och miljöanpassat sätt
(Naturvårdsverket 2014). Syftet är att uppnå en livsmiljö som är god och
hälsosam samt skydda mark och vatten på lång sikt. För att uppnå målet
krävs bl.a. att samhället har en samordnad planeringsteknik.
Samtidigt som de av samhället uppsatta miljömålen inom byggsektorn skall
uppfyllas måste byggprojekt vara ekonomisk lönsamma. Detta kräver bl.a.
ett högt produktionsflöde och låga kvalitetsfelkostnader, vilket i sin tur
förutsätter en omsorgsfull projektering, noggrann planering och en kraftfull
styrning (Byggkommissionen 2002).

1.1 Bakgrund och problembeskrivning
Att leda och skapa en effektiv planering i projekterings- och
produktionsskedet kan vara komplicerat eftersom processerna är
svåröverskådliga. Det gäller att underlätta för ledningen att få en acceptabel
arbetsmiljö och få förutsättningar för att göra ett bra arbete (Dalman 2005).
Industrins behov av att planera och använda sina resurser på ett effektivt sätt
är inget nytt. En sådan utveckling har pågått i över 200 år (Modig och
Åhlström 2011). Ett företag som lyckades nå framgång trots brist på resurser
var Toyota, som efter andra världskriget befann sig i en kris och låg långt
efter den industriella utvecklingen. Bristen på kapital, teknologi, mark och
material tvingade dem tänka i nya banor för att överleva på marknaden. De
fokuserade på att effektivisera sina produktionsflöden och fick därmed ner
ledtiderna. Bristen på resurser gjorde att Toyota tillverkade endast det som
kunden önskade och hade behov av, eftersom det inte fanns utrymme för att
massproducera. Detta blev grunden för Toyotas nya produktionssystem som
utvecklades under 60 år och fick namnet Toyota Production System (TPS).
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TPS framgångar låg i att verktyg som just-in-time (JIT) och jidoka (inga
kvalitetsfel) hade utvecklats och använts (Lander och Liker 2007). Dessa
verktyg minimerade bl.a. slöserier i ledtider. Utöver användningen av TPS
såg Toyota även hur viktig roll den sociala aspekten var för att nå uppsatta
mål. De såg människan som problemlösare och möjliggörare för framsteg.
När omvärlden uppfattade Toyotas framgångar gjordes flera undersökningar
av deras nya produktionssystem (Eriksen et al. 2008, sid. 12). Resultatet av
den mest uppmärksammade undersökningen gjordes av James P. Womack
och Daniel T. Jones och redovisades i boken The Machine That Changed the
World – The Story of Lean Production. Nu hade Lean, som är en samling
begrepp som vilar på samma grund som TPS, sett dagens ljus.
Lean är uppdelat i två delar, en värdeskapande del och en icke
värdeskapande del (Blücher och Öjmertz 2007). Den värdeskapande delen
består av det som kunden ser ett värde i som t.ex. kvalité. Den icke
värdeskapande delen omfattar det kunden inte lägger märke till som t.ex. att
eliminera slöserier i produktionen. Det handlar om rätt kvalité till rätt pris
och vid den rätta tidpunkten. För att åstadkomma detta kundfokus krävs att
medarbetare tror på Lean och att ledningen ser sina medarbetare som
resurser (Eriksen et al. 2008). Dessutom krävs att alla strävar mot samma
mål och arbetar som ett team.
För att ytterligare minska ledtiderna i produktionsflödet utvecklade Toyota
tillsammans med konsultbolaget JMAC under 1990-talet ett verktyg som
kallas Visible Planning (visuell planering) vars syfte är att göra målen för
projekten synliga samt att förtydliga ledningens uppgifter (Dalman 2005).
JMAC har bistått den japanska marknaden med kunskap och ledning inom
området värdeskapande arbete sedan 1940-talet (JMAC Scandinavia 2015).
Användningen av verktyget har som mål att öka produktiviteten och riktar
sig inte till de tekniska lösningarna utan används i stället för att utveckla de
”mjuka” delarna inom produktutveckling som t.ex. ledarskap och teamwork
(Dalman 2005). Med verktyget visible planning uppnås en genomtänkt
struktur där stora pappersark och post-it lappar kan användas som material
för att bryta ner projektmålen och visualisera projektets planering. Den
visualiserade informationen kan sedan användas som grund för diskussion,
där mål och uppgift kopplas till varje individ i syfte att ge delaktighet.
Baserat på verktyget visible planning utvecklade Peab en egen
planeringsmodell, visuell planering, som är anpassad för byggbranschen
(Dalman 2005; Blücher och Öjmertz 2007), vilket innebär att den är
anpassad till en verksamhet som handlar om byggproduktion.
Grundtankarna med modellen är teamwork, ledarskap och utbyte av
kunskaper.
Skanska såg positiva följder av Peabs planeringsmodell och gjorde en egen
variant som kallas visuell styrning och som tillämpas i både projekteringsoch produktionsskedet (Nilsson och Tellin 2008). I produktionen används
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bl.a. whiteboardtavla vid vilken medarbetarna samlas för dagligt
morgonmöte. Tavlans utformning kan variera men den innehåller alltid
någon typ av tidsschema. Den synliggör eventuella produktionskrockar och
varje medarbetare kan med sin egen kompentens delta för att lösa problem.
I projekteringsskedet kallas verktyget visuell projektering och är ett
arbetssätt framtaget för att styra projekteringsarbetet mer effektivt (Skanskas
intranät 2015). Arbetssättet har utvecklats av Skanska och flera hjälpmedel
har tagits fram.
Resultaten från en studie gjord av Pettersson (2013) visar att visuell styrning
kan effektivisera byggproduktionen och skapa ett ökat engagemang bland
medarbetarna. Vidare pekar författaren på att implementering av verktyget
blir effektivast om det sker vid projektets start och att alla deltar.
Information om verktyget är dock bristfällig i nuläget vilket kan vara en
orsak till varför det inte används i större utsträckning (Pettersson 2013).

1.2 Mål och Syfte
Målen är att identifiera
 underliggande problem som medför att verktygen inte används i den
utsträckning som önskas av Skanska, och
leverera
 en kartläggning av visuell styrning och visuell projektering, och
 en jämförelse mellan de två verktygens implementering.
Syftet med studien är att öka antalet projekt där visuell styrning och visuell
projektering används.

1.3 Avgränsningar
Arbetet avgränsas i följande avseenden:
 val av företag; examensarbetet genomförs på uppdrag av Skanska
Sverige AB,
 geografiskt läge; examensarbetets studier genomförs i Region Väg
och Anläggning Stockholm, i Region Hus Sydost Distrikt Kronoberg
samt med ansvariga för arbetssätten på Sverigenivå,
 byggprocessen; examensarbetet omfattar produktionsskedet och
projekteringsskedet.
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2. Teori
I den teoretiska referensramen behandlas bakgrunden till visuell styrning
och visuell planering samt Skanskas arbete med verktygen. Kapitlet
innehåller även teorier om ledarskap och att leda förändringar i
organisationer.
Teori är tidigare dokumenterad erfarenhet d.v.s. redan beprövad erfarenhet
och vetenskaplig kunskap (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2006). I
teorigenomgången undersöks vad som redan är analyserat och reflekterat.
Den insamlade teorin blir sedan utgångspunkt för insamling av empiri.

2.1 Toyota Production System
Efter andra världskriget befann sig The Toyota Motor Company i en kris,
som tvingade företaget att ändra metoden för sitt produktionssystem för att
därigenom kunna möta den japanska marknaden och dess krav. Detta blev
starten på Toyotas framgångsrika produktionssystem, The Toyota
Production System(TPS) (Eriksen et al.2008).
Under 1950-talet var Toyotas marknad inte lika stor som Fords. Det senare
företaget verkade i USA och använde sig av massproduktion i
biltillverkningen (Liker 2009). Japan hade under andra världskriget blivit
utsatt för atombomber och hade en dålig ekonomi, vilket gjorde att det
varken fanns underleverantörer eller konsumenter som hade pengar. Toyota
hade brist på resurser så som t.ex. kapital och yta. För att de skulle kunna
uppnå samma kvalitet, korta ledtider och flexibilitet som Ford tvingades de
tänka nytt. De kunde inte som Ford använda sig av flera monteringslinjer för
att ta fram olika bilmodeller, utan de fick se till sin egen marknad och
fokusera på vad kunderna ville ha. De använde sig av en monteringslinje
som tillverkade flera olika modeller och i små volymer för att därigenom
möta den japanska marknadens krav. Genom detta och att de fokuserade på
att korta ner genomflödestiderna insåg Toyota att de fick högre kvalitet,
effektivare utnyttjande av ytor, högre produktivitet och nöjdare kunder.
Den positiva utvecklingen gjorde att Toyota fortsatte att minska
genomflödestiderna och de eliminerade slöserier i form av tid och material
(Liker 2009). Ett av sätten de styrde produktionen var med kanban, som är
ett “dragande” system och kan förklaras med att inget i produktionslinjen
fylls på förrän det behövs. Detta får positiva följder genom att det inte ligger
stora mängder komponenter och produkter i lager som ändå inte används.
Införandet av kanban medförde en klar minskning av slöserier.
En fortsättning på kanban är just-in-time (JIT) som står för att de rätta
artiklarna levereras vid rätt tid och med rätt mängd (Liker 2009). Skulle
kundernas efterfrågan på någon artikel minska så blir detta inget problem.
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Toyota arbetade även med jidoka, som innebär att kvaliteten byggs in direkt.
Begreppet kan också förklaras med att det är omöjligt att göra fel. Blev det
fel i produktionen fanns det automatiska stoppfunktioner i maskinerna vilket
även gjorde att arbetare inte behövde vakta maskinen. Det här gjorde att
arbetarna istället kunde göra värdeökande uppgifter, återigen en minskning
av slöserier. Jidoka och JIT är de viktigaste grundstenarna i TPS (Lander
och Liker 2007).
Fyra chefer inom Toyota gjorde en beskrivning av TPS där konceptet till
systemet bygger på att eliminera slöserier och utnyttja arbetstagarens
kapacitet fullt ut (Lander och Liker 2007). Som tidigare nämnts uppnås
eliminering av slöserier med verktygen JIT och jidoka. Att utnyttja
arbetstagarnas fulla kapacitet måste göras med respekt för människan,
genom att minimera förflyttningarna av dem, se till att deras säkerhet är
garanterad och ge dem större ansvar där de kan växa i sin roll och förbättra
sitt arbete.
Det tog ca. 20 år innan omvärlden upptäckte Toyotas nya system. Under
åren 1955 till 1980 ökade Japans bilindustri sin andel av världsmarknaden
från 1 % till 30 % vilket inte gick att ignorera (Eriksen et al. 2008). Toyota
hade återhämtat sig snabbare än konkurrenterna efter oljekrisen som
inträffade under början av 1970-talet (Lander och Liker 2007). För att förstå
Toyotas framgångar gjordes flera undersökningar som visade att japanerna
var överlägsna i sin produktion. En undersökning som blev väldigt
uppmärksammad genomfördes av James P. Womack och Daniel. T. Jones
(Eriksen et al. 2008). Deras resultat presenterades i en bok och utifrån den
myntades begreppet Lean Production. TPS utgör grunden för vad som blivit
en internationell affärsverksamhet, att ”tänka Lean” (Liker och Morgan
2006).

2.2 Lean
Lean motsvarar begreppet resurseffektiv och handlar om att under en
långsiktig process ta till vara på medarbetarnas kunskap (Blücher och
Öjmertz 2007). Det innebär att individerna måste stå på samma grund för att
Lean ska fungera och därför läggs stor vikt vid två ord; ödmjukhet och
respekt (Bicheno et al. 2006). Respekt visas genom att den som har ansvar
för en aktivitet väljs som expert för just den specifika aktiviteten. Den
utvalda ska i sin tur respektera sina medhjälpare och visa en ödmjukhet för
både de med lång erfarenhet samt de utan. På detta sätt kan genomtänkta
problemlösningar tas fram och ett gott samspel kan ske mellan individerna.
Teorin kring TPS brukar illustreras som ett tempel (Liker och Morgan
2006). Det symboliseras som att templet inte är stabilt om någon av pelarna
är svaga, eftersom templets delar arbetar tillsammans för att skapa en helhet.
På samma sätt illustreras Lean-konceptet, se Figur 1(Blücher och Öjmertz
2007). På toppen av templet ses kundfokus som ett klart mål. Grunden
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företaget står på är standardiserade och stabila arbetssätt där pelarna sedan
byggs på och innebär att företaget ska ha en förbrukningsstyrd produktion
(JIT) och kvalitet i varje led (Jidoka). För att kunna bygga denna grund med
stabila pelare krävs ett engagemang och lagarbete där alla lagmedlemmar
medverkar. Strävan i arbetet illustreras i taket och innebär att nå ständiga
förbättringar med produktionen vilket kallas Kaizen.

Figur 1, Lean-templet (Lean Forum Bygg 2015).

För att ett företag skall bli framgångsrikt inom Lean måste företaget förstå
begreppet värdeskapande (Blücher och Öjmertz 2007). Med det här menas
att kunden måste se ett högre värde i produkten/projektet jämfört med de
alternativ konkurrenterna kan erbjuda. Det är dock inte det enda utan
företaget måste även gå med vinst, vilket är ett värde för det producerade
företaget. Det är även viktigt att medarbetarna ser värde i sitt arbete och
känner att det är meningsfullt. Gör de det så kommer företaget att utvecklas
och bli mer lånsiktigt hållbart. Ett sätt för medarbetarna att se det
meningsfulla med att gå till arbetet är lönen men för att de ska vilja följa
företaget i en positiv riktning så krävs att arbetet ger ytterligare mervärde.
Inom Lean är detta en central punkt. Här är medarbetarnas kompetens och
vilja att utvecklas en viktig punkt som inte ska slösas bort.

2.2.1 Lean Production och Construction
Lean kan implementeras i olika typer av verksamheter varav en
implementering är i tillverkningsindustrin och kallas då Lean Production
(Bicheno et al. 2006). Lean Construction är anpassad till byggindustrin som
är mer projektorienterad än tillverkningsindustrin och har som mål att
effektivisera byggandet och göra värdeökande aktiviter för kunden genom
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att optimera utnyttjandet av resurser och öka kvalitén (Blücher och Öjmertz
2007). Enligt Blücher och Öjmertz (2007) grundades Lean Construction
Institute i USA 1997 av Greg Howell och Glenn Ballard och därefter har
begreppet Lean Construction spridits. Att nå högre prestanda genom att
kombinera teknologin och mänskliga faktorer står både Lean Production och
Lean Construction för (Asadi Boroujeni et al. 2015).
Det finns flera skillnader mellan byggindustrin och tillverkningsindustrin. I
tillverkningsindustrin är det oftast en portabel produkt som levereras till
konsumenterna och för att nå ett bättre resultat kan ökade kontroller i
processen användas (Asadi Boroujeni et al. 2015). I byggprojekt är målet att
leverera större enheter som inte är portabla och har en mer komplex
arbetsgång och kontroll. Det handlar om klimat, geologiska förhållanden,
samspelet mellan flera olika aktörer, förändringar under projektets gång,
planerade aktiviteter i projekttidplanen. Allt det här är kritiskt och kan få
effekter på slutkostnaden av projektet.
I en fallstudie där syftet var att ett entreprenadföretag skulle tillämpa olika
tekniker inom Lean Construction och sedan skulle dessa tekniker utvärderas
(Asadi Boroujeni et al. 2015). Slutsatsen av studien var att tiden för
projektet blev tre veckor kortare än planerat, kostnaden blev lägre och
deltagarna var nöjda med sina relationer till varandra. De tekniker som
studerades var bl.a. Last planner, ökad visualisering och gemensamma
möten. Last planner kan beskrivas som att det är arbetarna som är med och
påverkar planeringen. Ökad visualisering innebär att frågor och problem
synliggörs exempelvis ordningen av aktiviteter på tidsplanen,
leveransplatser, säkerhetsmeddelanden och väderprognoser. Gemensamma
möten är helt enkelt möten med tvåvägskommunikation, där det är viktigt att
både förmän och arbetstagare deltar. Det är viktigt att mötestillfällena sker
kontinuerligt och för att de ska vara så effektiva som möjligt får de inte vara
monotona.

2.2.2 Lean i praktiken
Många företag har valt att använda principer enligt Lean, vissa med
framgång som Toyota (Lander och Liker 2007). De flesta av dessa företag
har liknande produkt och marknad som Toyota vilket medför att lösningarna
för att “gå lean” redan är utvecklade. Vissa företag som t.ex. tjänsteföretag
har svårare att tillämpa principer som Lean står för om de endast ser till
Toyotas process.
Enligt Modig och Åhlström (2011) ligger problemen i hur företagen ser på
TPS, att de endast ser en uppsättning av verktyg för att eliminera slöserier i
processer. De menar att det är viktigt att förstå syftet innan det är möjligt att
anpassa det till sina egna miljöer.
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Taiichi Ohno, som är en av grundarna till TPS, beskriver verktygen i sina
böcker endast på ett filosofiskt sätt och genom ytliga beskrivningar och
enligt Lander och Liker (2007) verkar detta vara för att läsaren ska skapa
sina egna modeller och åtgärder. Om företag förstår syftet, hur verktygen
fungerar och hur de integreras i verksamheten, kommer de att kunna
utveckla en Toyota-stil snabbare än Toyota själva, alltså på kortare tid än 70
år.

2.3 Visualisering
En grundläggande del i Lean är visualisering. Med det menas att avikelser
lätt ska uppfattas och att vetskap om hur avvikelser kan åtgärdas ska finnas
(Blücher och Öjmertz 2007). Det finns visuella system överallt i vår
omgivning, vid en resa från punkt a till b kan resan ses som den kritiska
linjen och för att nå slutdestinationen är en karta ett visuellt verktyg som gör
rutten tydlig (Galsworth 2004). Det här kan ses som en anledning att
använda visualisering på en arbetsplats där många människor har frågor som
kan bli obesvarade och samtidigt kan deras egna lösningar gå förlorade. Det
handlar om att göra arbetsprocesser, mål och resultat synliga för alla, både
ledare och medarbetare (Eriksen et al. 2008). Vid arbetet med visualisering
kan medarbetarna själva vara med och ändra planeringen så att
organisationens mål uppnås.

2.3.1 Visible planning
Under 90-talet skapade Toyota i sammarbete med konsultbolaget JMAC ett
arbetssätt som kallas visible planning (Dalman 2005). Syftet var att minska
ledtiderna ännu mer än vad de klarat av med tidigare metoder och tekniska
hjälpmedel. Den nya metoden togs fram för att förbättra produktiviteten i en
arbetsgrupp som inte har repeterbara uppgifter utan arbetet är
erfarenhetsbaserat och det huvudsakliga arbetet är att ”tänka”. Arbetssättet
bygger på teamwork, ledarskap, motivation och självstyrning och det kan
ses som ett verktyg för diskussion där planer och mål synliggörs.
Strukturen för modellen är stora pappersark med post-it-lappar på. På arken
visas hela projektets mål som bryts ner i mindre delar och kopplas till olika
nivåer av planeringen, från långtidsplanering till veckoplanering. I månadsoch veckoplaneringen får varje individ en egen aktivitet som har sitt tydliga
mål och som det sedan ges en återkoppling på. Om ett problem uppkommer
på daglig basis och det inte går att lösa av gruppen skrivs det ner på en postit-lapp som fästs på en tavla så att nästa nivå i organisationen kan hjälpa till
med problemlösningen.
De olika färgerna på post-it-lapparna knyts till olika betydelser och gör det
möjligt för en snabb överblick. Ett komplement till visible planning är ett
dagligt morgonmöte på ca. tio minuter. Det ska vara snabbt och effektivt och
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ge en genomgång av eventuella problem och åtgärder som behöver åtgärdas.
På så sätt sprids information snabbt och beslut kan fattas direkt. Även det
här är en viktig del för att korta ner ledtiderna.
Verktygets tre nyckelkomponenter är
 samarbete och teamwork,
 ledarskap, samt
 omsättning av kunskaper.
Produktivitet i projekt har visat sig öka genom fokusering på människor
istället för metoder.
Under 2005 testade Peab visible planning. De genomförde tre pilotprojekt
för att se om metoden kunde effektivisera och förbättra byggbranschens
“produktutveckling” (Dalman 2005). Verktyget användes i både
projekterings- och produktionsskedet och slutsatsen blev att det går att
använda i byggbranschen. Mötestätheten möjliggör att beslut fattas
snabbare, varje medverkande har delmål, problem identifieras fortare än
tidigare och ledningen får hjälp med att koordinera alla inblandade i ett
byggprojekt.

2.4 Visuellt arbete inom Skanska
Skanska har valt att arbeta på ett visuellt sätt både i produktion och i
projektering (Skanskas intranät 2015). I produktionen kallas arbetssättet
visuell styrning och i projektering visuell projektering.

2.4.1 Visuell styrning
På Skanskas intranät (2015) beskrivs visuell styrning som ett sätt att styra
verksamheten mer effektivt genom att visualisera gemensamma mål och
beslut för projektets deltagare. Det kan ge en möjlighet att skapa ett större
engagemang och mindre oklarheter då alla yrkesmedarbetare (YMA),
platschefer (PC) och underentreprenörer (UE) får komma till tals på ett
strukturerat sätt vid en tavla minst en gång om dagen. Det här innebär att
alla får samma information vid samma tid och att omfördelning av resurser
går enklare än tidigare. Det som bl.a. ingår som visuella verktyg är
visualiseringstavla och visuella arbetsplatsdispositionsplaner (APD-plan).
En APD-plan är en plan för att arbetsplatsen ska vara säker och den visar
dispositioner för arbetsplatsen som t.ex. utrymme för bodar, verkstäder och
transportanordningar (Arbetsmiljöverket 2015). Visualiseringstavlan har
inget bestämt utseende, ett exempel som visas på intranätet är Figur 2
(Skanskas intranät 2015).
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Figur 2, Exempel på visualiseringstavla från projekt Clarion Hotel i Stockholm
(Skanskas intranät 2015).

Visuell styrning implementerades i Skanska under 2007 genom 10
pilotprojekt och de som stod för implementeringen var utvecklingsgruppen
Skanska Funktion och Produktion (Pettersson 2013). I Petterssons (2013)
studie intervjuades Stefan Myhr, en av medlemmarna i gruppen, och då
framkom att arbetssättet visuell styrning inte skulle pekas ut av
utvecklingsgruppen utan av projektets egna medarbetare och ledning.
Arbetsmetoden skulle formas med utgångspunkt från projektets storlek och
förutsättningar. För att implementeringen skulle bli effektiv fick
pilotprojekten stöd, utbildning och information om hur verktyget kan och
ska tillämpas. Det grundläggande med verktyget var att projekten skulle
använda sig av en tidsplan där varje medarbetare var kopplad till en
aktivitet. Efter en inkörningsperiod var åsikterna delade om metoden men
med en övervägande positiv respons. I intervjun med Myhr pekas det även
på att om tavlan endast används som en informationstavla utan diskussioner
så har åsikterna inte varit lika positiva. Utvecklingsguppen finns inte längre
kvar inom Skanska.
Inom Väg och Anläggning (V & A) är visuell styrning ett av fem verktyg för
produktivitet (Skanskas intranät 2015).

2.4.2 Visuell projektering
Visuell projektering är ett rekommenderat visuellt arbetssätt som inom
Skanska används vid projekteringsmöten (Skanskas intranät 2015).
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Arbetssättet fokuserar på teamwork, motivation, ledarskap och självstyrning.
Till visuell projektering finns ett antal verktyg;
 Visuellprojekteringstidplan som innehåller starttider och
verkställandetider för olika aktiviteter.
 Till-och från matris, se Figur 3, där post-it lappar placeras, se Figur
4, med frågor till olika projektörer. Exempelvis då arkitekten har en
fråga till konstruktören placeras post-it lappen vågrätt vid A och
lodrätt vid K.
 Knäckfrågetavla som behandlar frågor som är ett problem för
gruppen som exempelvis kan lösas av cheferna som finns på en
högre nivå i organisationen eller av ett annat ansvarsområde.
 Frågor för framtiden är en tavla där frågor som inte är aktuella i
dagsläget sätts upp.
 Beslutslogg som är ett digitalt dokument med alla samlade frågor.

Figur 3 Till-och från matris
(Skanskas intranät 2015)

Figur 4 Post-it lapp till matris
(Skanskas intranät 2015)

Ett visuellt projekteringsmöte innebär att projektörerna samlas vid samma
tidpunkt och i samma lokal varje vecka där de visuella verktygen finns
placerade på väggarna (Skanskas intranät 2015). Till mötet ska projektörerna
ha förberett frågor som skrivs på post-it-lappar och som under mötets gång
placeras på någon av de visuella frågetavlorna. Under mötet förs ett
protokoll samt en beslutslogg där frågorna från projektörerna samlas i ett
digitalt dokument som projektörerna kan ta del av.
Det är distriktschefens ansvar att utse en projektledning som har intresse för
arbetssättet och har som uppgift att skapa goda förutsättningar för visuell
projektering (Skanskas intranät 2015). En grundläggande förutsättning för
effektivare projekteringsarbete är hög delaktighet och engagemang. För att
de visuella projekteringsmötena ska vara effektiva ska de deltagande
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projektörerna ha mandat att ta beslut. Erfarenheter av att använda visuell
projektering har visat att genom ökad delaktighet och engagemang har
projekten lyckats med effektivare projekteringsarbete, högre kvalitet på
beslut och att projekteringen håller tidplanen.

2.4.3 Visuell planering
Ytterligare ett arbetssätt som beskrivs på Skanskas intranät (2015) är visuell
planering som syftar till att få fler medarbetare att aktivt delta i en
planeringsaktivitet. Planeringsaktiviteter kan vara exempelvis framtagande
av strukturplaner eller arbetsberedningar.

2.5 Ledarskap
Många ledare idag har ingen typ av ledarskapsutbildning utan är personer
som företag valt ut för att de levererar ett värdeskapande arbete i högt tempo
och med god kvalitet (Sjösäter och Svensson 2009). Dessa ledare kan vara
experter på sitt område genom en högskoleutbildning och lång erfarenhet
utan att ens ha läst en bok om ledarskap. Sjösäter och Svensson (2009)
påpekar att om företaget ska få en bra ledare så borde det vara tvärtom, de
borde anställa en ledare som har en ledarskapserfarenhet och någon
utbildning inom det.
En ledare ska tycka om att arbeta med människor och glädja sig åt deras
framgångar för att få medarbetarna att växa (Sjösäter och Svensson 2009).
Ledaren ses som en förebild av sina medarbetare och måste kunna tygla den
rollen eftersom ledaren blir en förebild per automatik. Medarbetarna ser
kroppsspråket och hör vad ledaren säger, därför måste ledaren även hitta en
balans där kroppsspråket följer dennes ord. Gör inte ledaren det kan
förtroendet lätt tappas av medarbetarna.

2.6 Förändringar
Begreppet förändring kan definieras på följande sätt: ”en förändring är något
som sker över tid och att vi kan jämföra (minst) två olika tillstånd med
varandra vid (minst) två olika tidpunkter.” (Jacobsen 2005, sid. 51).
Ett framgångsrikt förändringsarbete bygger på att de som implementerar
förändringen i organisationen har ansvaret för att synliggöra vad
förändringen handlar om (Pregret 2013). De ansvariga för implementeringen
kan då utöva olika metoder såsom att producera planer eller utskick utav
information visuellt. Enligt Nationalencyklopedin (2015) definieras en
organisation som en samordning av en grupp människor på ett planerat sätt.
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Det räcker inte att ledningen är redo att införa förändringen utan de måste
implementera den på så vis att alla känner sig delaktiga och får bidra med
tankar och åsikter kring förändringen (Jensen och Sundström 2012). Det kan
då vara till en fördel att engagera sig i förändringsarbetet redan innan
förändringen ska inledas för att därigenom få en större delaktighet.
Medarbetarna måste känna att förändringen är nödvändig och att de upplever
att organisationen klarar av att genomföra förändringen.
Genom flera undersökningar av organisationer, med människor med olika
erfarenheter, har det framkommit att genom samtal kan individerna möta
varandras gemensamma mål och planering. Det kan exempelvis i tidigt
skede synliggöra konflikter som behöver utredas (Pregret 2013).
Samtal är en viktig resurs för att hantera en förändring i ett företag, dock
visar en studie att initiativet till att införa en förändring inte misslyckas på
grund av att det ligger en brist på gemensamma samtal (Pregret 2013).
Däremot visas att talet ofta kan vinklas till något negativt som gör att
förändringen inte lyfts till något positivt. För att ledningen som
implementerar förändringen ska lyckas måste de ha en uppbyggd förståelse
för behovet av förändringen och veta hur en befintlig diskussion ska
hanteras och orientera samtalet i rätt riktning. Ledningen ska även under
tiden övervaka diskussionen och underhålla med nya samtal.

2.6.1 Hantering av förändringar
När en förändring sker i en människas liv så ställer sig kroppen i
försvarsläge då förändringen är okänd för individen (Advantum Kompetens
2013). Det finns olika illustrationer av hur människan angriper förändringar
och en av dem är förändringstrappan, se Figur 5. Den består av fem steg som
visar olika nivåer som människan kan landa i förkasta, försvara, förklara,
förstå och förändra. De olika nivåerna är uppdelade i två större delar, en del
där individen slår ifrån sig och en del där den tar till sig information.
Attityden ”Slår i från sig”
 Förkasta – Här ställer sig människan emot förändringen och gör allt
för att inte bearbeta den.
 Försvara – Här erkänner individen aktuella sakförhållanden men är
ändå i försvarsläge.
 Förklara – Individen bemöter informationen men försvarar sig
bakom känd fakta för att stödja informationen och kontrollera om
den är rätt.
Attityden ”Tar till sig”


Förstå – Individen är tillmötesgående och vill förstå informationen,
ber gärna om att höra samma information två gånger.
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Förändra – Här bestämmer sig individen om den vill acceptera
förändringen eller om den skall fortsätta att göra som den alltid har
gjort. Individen gör ett aktivt val.

Figur 5, Förändringstrappan (Advantum Kompetens 2013)

2.6.2 Leda förändringar
Oftast lyckas inte chefer få igenom förändringar i företag då de själva har en
bristande tro på förslaget och inte genomför de val och uppoffringar som
krävs (Sjösäter och Svensson 2009). Det gör att medarbetarna tappar
förtroendet för chefen och organisationsförändringen hur bra det än hade
kunnat bli. Det beror på ledaren hur förslaget läggs fram och lyckas ledaren
få medarbetarna delaktiga i processen gäller det att deras åsikter och tankar
lyfts. Det viktigaste är att medarbetarna deltar frivilligt och att ledaren sätter
upp tydliga mål för medarbetarna. De kan då tillsammans utveckla
arbetsmetoder för den nya förändringen och de kommer under tidens gång
att förstå det goda budskapet med förändringen. Medarbetarna verkställer
arbetsmetoderna och gruppen uppnår då de mål som ledaren beslutat i
början. Ledaren har under tiden ansvar att ge både positiv och negativ
feedback för att få fram det bästa hos medarbetarna och få dem att samspela
på bästa möjliga sätt.
Svensson et al. (2007) säger att utvecklingsarbete i organisationer skall bli
hållbart genom ett engagerat ledarskap och bred delaktighet. Då krävs en
drivande ledare som visar engagemang och intresse för förändringen.
Ledaren behöver även skapa möjligheter för medarbetarna att bli engagerade
eftersom det är dem som driver utvecklingen framåt.
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3. Metod
I detta kapitel redovisas vilka metoder som använts i studien och varför de
använts.

3.1 Empiri
Empiri är insamlad data från verkligheten, där insamlingen kan ske t.ex.
genom observationer, enkäter, experiment och intervjuer (Eriksson och
Wiedersheim-Paul 2006).

3.1.1 Kvalitativ och kvantitativ studie
Empirisk data kan delas in i kvalitativ och kvantitativ data (Eriksson och
Wiedersheim-Paul 2006). Den kvantitativa studien får fram data genom
mätvärden och siffror. Insamlingen sker i form av enkäter, arkiv, mätningar
och intervjuer som sedan redovisas i ex. tabeller, grafer eller diagram. Vid
en kvalitativ studie utgörs insamlad data av termer och fås fram genom
intervjuer och observationer. Redovisning sker genom citat, berättelser och
fallbeskrivningar.
I denna studie valdes en kvalitativ metod för datainsamling, eftersom
forskningsfrågorna är att belysa problem med att implementera nya
arbetssätt och därför kan inte resultaten uttryckas i form av mätvärden.

3.2 Datainsamling
Metoderna som använts i den kvalitativa studien är intervjuer och
observationer, vilka beskrivs nedan.

3.2.1 Intervjuer
I samband med intervjuer talas det om tre olika strukturer för intervjuernas
genomförande; en öppet riktad intervju, den halvstrukturerade intervjun och
den strukturerade intervjun (Höst et al. 2006). Den öppet riktade intervjun
har olika frågeområden som intervjuaren skall inrikta sig på med hjälp av en
intervjuguide. Intervjun spelas vanligen in för att kunna lyssnas av senare
om nya ämnesområden behöver undersökas i intervjun. Den
halvstrukturerade intervjun har dels en öppen riktad del och även en del där
svarsbundna frågor ställs. I den senare delen ska de svarsbundna frågorna
ställas korrekt så de inte blir vinklade. En strukturerad intervju fungerar som
en muntlig enkät där den intervjuade har möjlighet att få oklara frågor
förklarade.
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I intervjuerna som gjordes i den aktuella studien användes den öppet riktade
intervjumetoden för att få öppna och förklarande svar från de intervjuade.
Det har inte ställts några svarsbundna frågor vid intervjuerna eftersom
författarna till en början inte visste vad studien skulle mynna ut i. Studien är
viktig för att Skanska ska få ökad spridning när det gäller användning av de
visuella verktygen. Därför genomfördes intervjuerna för att få en förståelse
för de bakomliggande problem som är orsaken till att det idag är svårt att
implementera visuella verktyg i Skanskas projekt.

3.2.2 Observationer av Skanskas intranät
Direkta observationer kan användas för att samla in data om vad som sker i
olika situationer med hjälp utav tekniska hjälpmedel (Höst et al. 2006).
Observationer av Skanskas intranät utfördes för att få en tydligare förståelse
för verktygen och för att jämföra intranätet emot vad de intervjuade besitter
för kunskaper om verktygen.

3.3 Urval, validitet och reabilitet
Urval görs för att begränsa arbetet och välja ut vilken målgrupp i
urvalsramen som ska undersökas (Höst et al. 2006).
Urvalet i studien består av byggprocessens två delar, projektering och
produktion. Utifrån det valdes intervjupersoner som besitter kunskap om
verktygen på olika nivåer eftersom det är intressant för undersökningen.
Intervjuobjekten till studien är produktionschefer, projekteringsledare,
implementeringsansvariga och ansvariga för visuell styrning/projektering.
När undersökningen på intranätet gjordes valdes att endast studera Vårt sätt
att arbeta, se avsnitt 4.1.2.1 VSAA, och Vårt sätt att bygga, se avsnitt 4.1.2.2
VSAB, för att hitta information om visuell styrning, visuell projektering och
visuell planering.
Validitet är förmågan att mäta det som avses att mätas och reabilitet är hur
tillförlitlig mätningen är (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2006).
Validiteten kan ses i de intervjufrågor som skapades till intervjuerna samt de
sökord som valdes vid sökningar på intranätet. I intervjuformulären finns
endast frågor som är relevanta för studien samt inga ledande frågor. Innan
sökning på intranätet genomfördes valde författarna ut sökord och ämnen
som skulle undersökas för att få fram resultat till studien. Därför kan
studiens validitet ses som hög.
Reabiliteten avser de intervjuobjekt som valdes ut samt de sökningar som
gjordes på Skanskas intranät. Intervjuerna spelades in samtidigt som
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anteckningar fördes vilket skapar en trovärdighet i resultatet av studien.
Författarna är inga vana intervjuare därför valdes att studera litteratur i
intervjuteknik innan intervjuerna genomfördes. Författarna fick då lärdom
om hur en bra intervjuare ska agera för att få intervjuer med bra kvalitet.
Tillförlitligheten på intranätet var hög då materialet som finns där är väl
genombearbetad för alla Skanskas anställda. Reabiliteten är hög i denna
studie med tanke på nyss nämnda faktorer.
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4. Genomförande
I detta kapitel beskrivs dels fallföretaget, dels genomförandet av insamling
av empirin utifrån intervjuerna och observationen av Skanskas intranät.

4.1 Fallföretag
4.1.1 Skanskas organisation
I Figur 6 framgår vilka verksamhetsgrenar och regioner/grupper som studien
har inriktats mot.

SKANSKA SVERIGE
AB

Teknik

5 grupper

Operationell
effiktivitet

Väg och
Anläggning

Hus

9 regioner

13 regioner

Verksamhetsgrenar
Operationell effiktivitet
Antal grupper totalt

Väg och
Anläggning
Stockholm

Antal regioner totalt

Hus Sydost

Hus
Stockholm

Studiens valda regioner/grupper
Figur 6, Beskrivning av Skanskas organisation

4.1.2 OneSkanska
OneSkanska är Skanskas egna intranät och innehåller flera delar (Skanskas
intranät 2015). Där finns bl.a. beskrivet vilka verksamhetsgrenar företaget
har, vilka regioner det består av och vilka fokusområden de arbetar med. Där
finns även beskrivningar av de arbetssätt de tillämpar vilka är Vårt sätt att
arbeta (VSAA) och Vårt sätt att bygga (VSAB).
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4.1.2.1 VSAA
Vårt sätt att arbeta är Skanskas ledningssystem som beskriver hur
verksamheten bedrivs (Skanskas intranät 2015). Det innehåller beslutande
arbetssätt och hjälpmedel som checklistor, mallar och exempel. Här sprids
erfarenheter och möjlighet till att ständigt förbättra verksamheten. Inom
VSAA finns flera delar bl.a. Projekt Hus och Projekt V & A.
4.1.2.2 VSAB
I Vårt sätt att bygga har Skanskas tekniska lösningar och deras bästa
produktionsmetoder för olika moment samlats (Skanskas intranät 2015).
Tanken med systemet är att konkret visa hur de bygger och producerar, till
skillnad från VSAA som beskriver hur Skanska styr projekten och
verksamheten. Tekniska lösningar och produktionsmetoder finns för
verksamhetsgrenarna Hus och V & A.

4.2 Intervjuer
Två olika intervjuformulär, se bilaga 1, skapades och användes som
underlag i intervjuerna, de var strukturerade efter olika kategorier;
implementering, problem, lösningar etc. Vissa intervjuer resulterade till att
endast diskutera om nämnda kategorier. Intervjuformulären är riktade till två
målgrupper; ledare i produktionen som använder sig av visuell styrning samt
för projekteringsledare som använder sig av visuell projektering. Vid
intervju av verktygsansvariga baserades inte intervjuerna på frågor utan var
mer ett öppet samtal. Med de verktygsansvariga menas ansvariga personer
för visuell styrning/projektering. Frågorna skapades utifrån de mål som
rapporten strävar efter och är uppdelade i olika kategorier för att underlätta
transkribering och strukturering av resultatet.
Till rapporten genomfördes 11 intervjuer där författarna intervjuade personer
separat eftersom intervjuerna genomfördes i två olika städer. Både
telefonintervjuer och fysiska intervjuer genomfördes. Intervjuerna spelades
in för att författarna skulle få ett underlag för att minnas sammanhang och
för att kunna använda citat från respondenten. I Tabell 1 redovisas namn och
region på de intervjuade samt vilket datum de intervjuades.
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Tabell 1 Intervjuobjekt
Namn

Region/ansvarsområde

Typ av intervju

Datum

Peter Brander

Verktygsansvarig

Telefon

2015-04-09

Jonas Persson

Skanska Teknik

Telefon

2015-04-29
2015-05-22

Katarina Ljungquist

Skanska Teknik

Fysisk på plats

2015-04-27

Karl Strenger

Hus Stockholm

Fysisk på plats

2015-04-28

Marcus Heiman

Hus Sydost

Fysisk på plats

2015-04-09
2015-04-28

Kjell-Åke Gustavsson

Hus Sydost

Fysisk på plats

2015-04-22

Andreas Fransson
Magnus Källberg

Hus Sydost

Fysisk på plats

2015-04-22

Anna Palmer

Väg och Anläggning Stockholm

Fysisk på plats

2015-04-24

Nicklas Ursin

Väg och Anläggning Stockholm

Telefon

2015-04-30

Johan Håkansson

Väg och Anläggning Stockholm

Fysisk på plats

2015-04-23

4.2.1 Sammanställning av intervjuer
En editerande metod samt kodning har valts för hantering av empirin.
Editerande metod används för att skapa kategorier i texten där man söker ord
eller sammanhängande fraser i empirin för att uppnå en vetenskaplig nivå på
insamlad data (Höst et al. 2006). Kodningen utförs genom att markera
viktiga uttalanden eller passager i texten som kan relateras till de valda
kategorierna. De meningar som inte tas med i kodningen är data som
framkommit ur intervjuerna men som kan räknas som bortfall då de inte
berör studiens ämne.
Till den här rapporten gjordes sammanställningen av intervjuerna i fyra steg.
Först transkriberades inspelat ljud till dokument med detaljrik text och
utvalda citat. Därefter sammanfattades texten till mer komprimerade texter
där de även kategoriserades i de valda kategorierna. Efter det valdes ord
eller fraser, utifrån empirin, till en matris som ska ge en helhetsbild för
läsaren. Den sista sammanställningen var en summering av åsikterna under
de valda kategorierna. Detta för att få en lättläst text där de viktigaste
åsikterna för studien som framkommit lyfts fram.

4.2.2 Analys av intervjuer
Inom allt vetenskapligt arbete är det centrala problemet att relatera teorin till
empirin. Genom deduktion kan författaren lättare hantera detta problem
(Patel och Davidson 2011, sid. 23 – 24). Den som arbetar deduktivt tar fram
information utifrån teorin för att sedan samla in empiri. Den insamlade
empirin ställs sedan mot teorins fakta. Det finns vissa nackdelar med att
arbeta deduktivt; en författare har alltid tidigare erfarenheter i ämnet och
startar inte arbetet med en rapport förutsättningslöst. Detta kan leda till att en
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rapport och dess analyser kan bli vinklade p.g.a. författarens erfarenheter
och intresse.
I denna studie har resultatet analyserats på ett deduktivt sätt genom att ställa
teorin emot empirin och se dess skillnader och olikheter.

4.3 Observationer av intranätet
En observation av Skanskas intranät (OneSkanska) genomfördes genom att
välja ut sökorden; visuell styrning och visuell projektering. Sökningarna
gjordes både på VSAA och VSAB för att se hur mycket information som
fanns på intranätet. Sökningarna ledde vidare till interna och externa länkar
som också undersöktes för att få ut maximalt med information från
sökningen. Alla träffar på intranätet sparades och gav underlag till en
kartläggning av intranätet.
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5. Resultat
Resultatkapitlet är uppdelat i fyra avsnitt där verktygen visuell styrning och
visuell projektering behandlas var för sig, därefter kommer en jämförelse
mellan verktygens implementering samt en kartläggning av verktygen i
Skanskas intranät.

5.1 Visuell Styrning (VS)
Avsnittet börjar med en presentation, se Tabell 2, av intervjuobjekten som
följs av en sammanfattning av intervjuerna uppdelat i valda kategorier.
Avsnittet avslutas med en överskådlig matris.
Tabell 2: Presentation av intervjuobjekten
Region och projekt

Titel/namn

Erfarenhet

Hus Sydost: Projekt 1

Produktionschef

10 år på Skanska

Hus Sydost: Projekt 2

Produktionschef

30 år på Skanska

Hus Sydost: Projekt 3

Produktionschef
Arbetsledare

10 år på Skanska
30 år på Skanska

V & A Stockholm: Projekt 1

Arbetsledare

2 år på Skanska

V & A Stockholm: Projekt 2

Produktionschef

4 år på Skanska

V & A Stockholm: Projekt 3

Tidigare Produktionschef

Sedan 1999 i tre omgångar

Verktygsansvarig på Sverigenivå

Peter Brander

21 år på Skanska

5.1.1 Sammanfattning av intervjuer
5.1.1.1 Implementering
Under denna rubrik förklaras hur implementeringen har sett ut i det projekt
som respondenten arbetar/deltagit i, vad som har varit viktigt och vilka
svårigheter som stötts på. Verktygsansvarige beskriver på Sverigenivå.
Intervjupersonerna har valt att starta visuell styrning i deras egna projekt
utifrån olika underlag. Det har varit tillsammans med en konsult, efter en
inspirerande föreläsningsdag om verktyget, efter olika studiebesök, efter
seminarier eller utifrån skolkunskaper.
Peter1 säger att något centralt utbildningsmaterial aldrig togs fram till
verktyget och det gör att projekten får lösa implementeringen själva. Det
framkom även i andra intervjuer att de under sina implementeringar testade
sig fram till hur verktyget skulle användas på ett bra sätt för deras projekt.
Andra framför att arbetet bygger på goda exempel och erfarenheter de har
med sig från tidigare projekt.
1

Peter Brander, VS ansvarig, telefonintervju 2015-04-09.

22
Andersson & Enbom

Flera av de intervjuade anser att det behövs en tydlig grund att stå på vid
implementeringen av verktyget och att en förståelse för verktyget måste
finnas för att det ska fungera. Vissa ser visuell styrning som ett synsätt
baserat på Lean-principer men menar att det går att uppnå effekter av att
bara använda verktyget men då på en lägre nivå. Några påpekar att det tar
lång tid att jobba in verktyget i projektet och att tid måste åsidosättas för det.
Då är det viktigt att arbetssättet inte är påtvingat. I annat fall kan gruppens
medlemmar bli stressade och resultatet kan ge oönskad effekt.
Tanken är inte att visuell styrning ska användas på samma nivå överallt då
projekten ser olika ut, dock anser de flesta att det är viktigt att alla i
arbetsgruppen ska vara överrens om vilken nivå som ska användas och vara
delaktiga i arbetet. En lösning till det här kan vara en kommunikationsplan
där gruppen kan komma överens om verktyget. I ett projekt är verktyget
under utveckling och projektets arbetsledare har genom en workshop lyft
medarbetarnas åsikter och på så sätt fått dem delaktiga. Det som framgår ur
en intervju är att en utmaning med implementering av arbetssättet är just att
få delaktighet i arbetsgruppen där vissa medarbetare i dennes projekt
behövde se effekter av visuell styrning innan de blev delaktiga.
En av intervjuerna skilde sig ifrån de andra då det i dennes projekt precis
börjat med implementering av arbetssättet. Respondenten påpekade att det
var ett motstånd till att börja använda verktyget då de inte hade skapat någon
bra grund att stå på.
5.1.1.2 Ledarskap
Under denna rubrik behandlas ledarens roll vid en implementering samt
vilka utmaningar och svårigheter ledarskapet kan stöta på.
Någon framför att ledarens roll är a och o vid en implementering och det
förstärks av flera som säger att en ledare måste vara en drivande individ som
brinner för att skapa engagemang i arbetsgruppen. Det måste vara personer
som är intresserade annars kommer förändringar inte att ske och
förändringarna måste ske ute i produktion. Det måste finnas någon som
driver frågan. En arbetsledare uttrycker ”Förändringar och sånt, det tycker
folk är lite jobbigt”. Peter2 påpekar att en ledare inte ska peka med hela
handen då en förändring ska införas och att det är viktigt att låta gruppen få
tid. Många trycker på att en drivande ledare ser arbetsplatsens behov och
lyckas på så sätt få igenom en förändring på arbetsplatsen där gruppen blir
engagerad.
Det framkommer att det krävs en tydlig och pedagogisk ledare för att skapa
engagemang i gruppen och att det är en av de viktigaste egenskaperna en
ledare bör behärska. De menar att ledaren måste lyfta upp gruppens åsikter,
värderingar och kunskaper och ge dem tid till att träna på det som behövs i
2

Peter Brander, VS ansvarig, telefonintervju 2015-04-09.
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implementeringen. Ett förslag som framkom av Peter3 är att det bästa vore
en inkörning där alla samlas, ledaren tydligt förklarar hur verktyget ska
användas och ger gruppen tid till att förstå. Görs inte det här så menar Peter4
att en del av grundprincipen som ledarskapet står för försvinner. En
utmaning som även framkommer är att informera i rätt mängd framför
tavlan och att det är viktigt att ha ett coachande ledarskap. Med ett
coachande ledarskap menas att en ledare vägleder en arbetsgrupp till att
själva lösa problem.
5.1.1.3 Problem
Under denna rubrik behandlas frågan varför inte alla projekt har valt att
implementera verktyget.
Flera av de som intervjuats tycker att det är ett odefinierat verktyg och säger
att det kan vara svaret på varför vissa projekt inte väljer att implementera
det. De menar att när det är odefinierat är det svårt att lära ut arbetssättet och
att göra en uppföljning på det. Ett par av de intervjuade säger att eftersom
definitionen inte är helt klar så har medarbetarna skapat sig en egen
uppfattning om vad det är, vilket gör det svårt för anställda och ledare som
aldrig använt det att komma igång. Det här blir särskilt tydligt när det inte
finns centrala utbildningar, ingen processbeskrivning i VSAA eller support.
En förutsättning för att få verktyget visuell styrning att fungera på bästa sätt
är enligt vissa att projektmedarbetarna måste ha en förståelse för och se sitt
egna behov av verktyget. Individen behöver få en ”aha-upplevelse” för att
förstå varför det är ett bra hjälpmedel och den känslan infinner sig inte om
arbetssättet är påtvingat. Otrygghet inför arbetssättet tror några är problemet
och att det handlar om att ha en stabil och tydlig grund att stå på. I samband
med detta utrycker en intervjuperson att det är konstigt att det inte finns
något underlag för verktyget.
Några säger att en annan anledning kan vara att små projekt inte har
användning av verktyget då problemlösning och planering kan ske genom
enkel kommunikation.
Att byggbranschen är konservativ tas upp i en del av intervjuerna. ”Bygg är
så unikt, de är inte LEAN och det är en av anledningarna att det inte slår”.
”Sen är det en mentalitet i byggbranschen, det är machokultur där man går ut
och pekar med handen /…/ man tolererar inte att någon annan säger att det
här fungerar bättre, vi gör såhär, det finns fortfarande kvar och det är ett
hinder för verktyget”.

3
4

Peter Brander, VS ansvarig, telefonintervju 2015-04-09.
Peter Brander, VS ansvarig, telefonintervju 2015-04-09.
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5.1.1.4 Lösningar
Under denna rubrik ges lösningar på hur verktyget ska kunna
implementeras i fler projekt.
Alla de intervjuade tycker det är viktigt att presentera goda exempel för att
få en spridning och en optimering av verktyget. Att visa vad som har
fungerat bra och vilka vinster projekten gjort. Det kom flera förslag i vilket
sammanhang presentationen kan ske, t.ex. endagsträffar för olika ledare i
projekt där en diskussion om verktyget kan ske, studiebesök på lyckade
projekt och en tipsbank med samlat material.
Beträffande studiebesök framkom att det är det egna projektets ansvariga att
genomföra sådana besök. En erfarenhet som en av de intervjuade framhöll är
att projekt inte tar sig tid till studiebesök.
Angående presentationsträffar tycker några av de intervjuade att det inte ska
utbildas i varför verktyget ska användas och att det är viktigt att det inte bara
blir en genomgång av det. ”Det gäller ju att få lite tankar och att så lite frön
från folk som har jobbat med det snarare än att stå och undervisa om hur
man ska göra”. ”Jag tycker att utbildning är överreklamerat i det här, det är
snarare ett synsätt på hur man ser på allting, då är det kanske bättre att ta in
någon duktig föreläsare som kan ämnet bra och visa på de fördelarna visuell
styrning/planering har”.
En av de tillfrågade menar att hjälp med att starta arbetssättet praktiskt kan
vara bra för de som inte använt det tidigare och syftar på hur tavlan ska
utformas och vad som projekt bör göra för att få det att fungera. En annan
tycker att det borde finnas färdiga paket att beställa för att enkelt starta upp
arbetssättet ”man måste göra det enkelt för folk att beställa hem det”.
Det poängteras att behovet måste vara identifierat ”vad är mitt problem och
vad behöver jag lösa, inte bara såhär: vi ska använda Visuell styrning, men
vad är det vi ska styra? Den frågan måste vara klar innan man ska plocka
upp ett verktyg och bara använda det”.
Flera tycker att intranätet borde ha mer information och en tydlighet om vad
arbetssättet är. Det är även här förslaget om tipsbanken bör finnas, startkittet
och mer goda exempel.
Många uttryckte på olika sätt att det skulle vara någon som borde ha ansvar
och support för arbetssättet. Förslagen var att varje region skulle kunna ha
ambassadörer, att varje region skulle ha en ansvarig i varje avdelning eller
en central grupp.
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Peter5 säger att visuell styrning är det effektivaste verktyget inom Lean och
säger att det går att få en ”Quick fix” genom att använda verktyget, men
menar att finns inte Lean-tänket så kommer det inte bli bestående eller
utvecklas. Han forsätter med att säga att bara ha en tavla med en checklista
och information säger inget om att projektet är mer effektiv.
5.1.1.5 Support
Under denna rubrik behandlar vilken support som finns för verktyget,
allmänt och vid implementeringen.
Vid frågan om de intervjuade kunde hitta stöd och support till verktyget
svarade vissa att de kände sig trygga med intranätet och att de kunde ringa
en support där. Andra ansåg att de inte kunde se någon support från Sverigenivå utan endast på distriktsnivå där de kunde hämta tips från andra projekt.
Enstaka påpekade att deras projekt borde kunna ringa en verktygsansvarig
för visuell styrning för att få stöd och tips.
5.1.1.6 Övrigt
Under denna rubrik skrivs övriga punkter som framkommit ur intervjuerna
och som i studien inte ska räknas som bortfall.
Flertalet av de intervjuade önskar att få mer information och goda exempel
för sin egen utveckling. Exempel på forum där detta kan ges är genom
OneSkanska och föreläsningar. Den information som finns på intranätet idag
är knapphändig medan det finns väldigt mycket material om visuell
projektering. En annan tyckte att utbildning innan implementeringen hade
hjälpt personen.
Digitala verktyg såsom APD-plan med touchfunktion, större skärm med de
rullande tidplanerna och en smartboard som anteckningar kan sparas på har
några tyckt varit viktigt för att få arbetet enkelt och tydligt. “Jag känner att
jag vill mer än vad tekniken och programvarorna klarar av att använda”. En
annan tycker att det är konstigt att det inte är mer visuella hjälpmedel på
Skanska när tekniken har kommit så långt.
Det är viktigt att det finns utrymme där alla kan samlas för möte framför
tavlan. Det skulle bidra till bättre kommunikation, men det är något som
vissa saknar i sina projekt.
Det är många som tycker att vid mindre team behövs inte verktyget då
planering och problemlösning kan lösas med enkel kommunikation. Peter6
säger att det är viktigt att väga kostnad mot nytta vid små projekt.

5
6
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Vid frågan om definitionen av visuell styrning och visuell planering är det
flera som tycker lika, att de definierar begreppen som samma sak. Enstaka
säger dock att det finns olika definitioner på de båda verktygen. ”Om man
inte är överens om definitionen så blir det lite jobbigt om vad det är som ska
implementeras, och om man inte vet vad som ska implementeras så kan det
vara svårt att hitta ett mätetal på om man har lyckats”.
Peter7 berättar att Hus Väst har startat ett utvecklingsprojekt med mål att
utbilda ledare för att effektivisera mötena kring tavlan. Utifrån detta är
tanken att ett utbildningsmaterial ska tas fram. Förhoppningen med det här
materialet är att det ska ligga till grund för att utbilda ledare inom Skanska
för att bli bättre samt att det även ska ligga till grund för webbaserade
inlärningsmetoder. Ledarskapet är så viktigt och Peter8 anser att skolan
borde ha ett större ansvar att utbilda duktiga ledare.
Det som framkommit av intervjuerna är att V & A och Hus är helt
separerade från varandra. Någon tycker att de exempel som presenteras av
tavlorna är mer riktade åt verksamhetsgrenen Hus. En annan från V & A
berättar att visuell projektering används i dennes egna projekt, men att
användningen är mera utbredd på Hus. ”Vi är inte riktigt där på V & A”.
“Det finns jättemånga goda idéer, och som du säger är Skanska ganska
spretigt och vi är ju individer så man tar väl det man tycker är bra och
använder helt enkelt, så det hamnar på individnivå, man hinner inte göra allt
överallt hela tiden, man gör det man tycker ger något helt enkelt”.
Om visuell styrning ska presenteras som ett nytt verktyg säger en av intervju
personerna följande: ”Kallar man det nytt så kan man få psykologiska saker
som här presenterer ni något nytt som vi alltid haft, och så blir det
motstånd”.

5.1.2 Matris
Under rubriken presenteras en matris med alla intervjupersoners egna
tankar och åsikter kring de olika kategorierna.
Se Tabell 3 på nästa sida

7
8
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Tabell 3, Matris för visuell styrning.
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5.2 Visuell Projektering (VP)
Avsnittet börjar med en presentation, se Tabell 4, av intervjuobjekten som
följs av en sammanfattning av intervjuerna uppdelat i valda kategorier.
Avsnittet avslutas med en överskådlig matris.
Tabell 4: Presentation av intervjuobjekten
Region och projekt

Titel/namn

Erfarenhet

Hus Sydost

Implementeringsledare

10 år på Skanska

Ansvarig VP Sverigenivå

Jonas Persson

4 år på Skanska

Hus Stockholm

Projekteringsledare

1 år på Skanska

Kontaktperson för VP

Peter Brander

21 år på Skanska

5.2.1 Sammanfattning av intervjuer
5.2.2.1 Implementering
Under denna rubrik förklaras hur implementeringen har sett ut i det projekt
som respondenten arbetar/deltagit i, vad som har varit viktigt och vilka
svårigheter som stötts på. Verktygsansvarige beskriver på Sverigenivå.
Jonas9 berättar att Hus Väst gjorde en liten satsning på verktyget men som
inte lyckades komma utanför deras region. Behovet av en central funktion
identifierades och en grupp på fyra personer bildades på nationell nivå för att
implementera arbetssättet i verksamhetsgrenen Hus. Det arbetet påbörjades
för ca. 2 år sedan. Det sattes in implementeringsledare i varje region. De fick
extra utbildning i verktyget för att kunna coacha projekteringsledarna i
regionen. Den centrala gruppen, där Jonas10 är chef, samlar in information
från både implementeringsledare och projekteringsledare för att på det sättet
utveckla arbetssättet och ta bort brister i verktyget. Arbetssättet har arbetats
in på VSAA och den centrala gruppen deltar på chefsdagar och liknande
som Skanska anordnar för att informera om verktyget. Samt att de kan göra
arbetsplatsbesök och informera i enskilda arbetsgrupper eller hjälpa till med
implementering då implementeringsledarna inte räcker till. I dagsläget
arbetar de med att utveckla en ny matris med krav och riskhantering genom
visuella workshops. Peter11 berättar att implementering av visuell
projektering gav snabbt genomslag och gav ett bra utfall.
Jonas12 säger: ”Men hemligheten är ju som jag sa förut, det är ju
implementeringen, det är att aldrig släppa det, att fortsätta trycka ut det, vara

9

Jonas Persson, VP ansvarig, telefonintervju, 2015-04-29.
Jonas Persson, VP ansvarig, telefonintervju, 2015-04-29.
11
Peter Brander, kontaktperson för VP, telefonintervju 2015-04-09.
12
Jonas Persson, VP ansvarig, telefonintervju, 2015-04-29.
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med och stötta, inte bara ta fram ett arbetsätt och presentera det, det är
egentligen sen jobbet börjar”.
En av de intervjuade var inte positiv till arbetssättet i början, men genom att
se hur Västs arbete gick till och efter att ha läst Peabs projektrapport syntes
fördelarna med verktyget. Personen fick förfrågan att bli
implementeringsledare och åkte på ett studiebesök för att se ett bra exempel
på arbetssättet. Efter studiebesöket börjades en implementering i dennes
projekt och fick respons på verktyget från projektchefen. Denne har även
varit med och tagit fram material till OneSkanska.
I ett större projekt i Stockholm var det beställaren som hade krav på att
visuell projektering skulle användas och eftersom den intervjuade var trött
på den gamla mötesstrukturen var det lätt för denne att ta till sig arbetssättet.
Tillsammans med en extern projekteringsledare projektanpassade de
arbetssättet. Överlag använder sig inte Hus Stockholm av visuell
projektering i alla projekt, men de försöker implementera det. Alla
implementeringsledarna i den regionen har inte arbetat själva med visuell
projektering och det beror på att det är lång tid mellan projektstarterna.
Personen tyckte det fanns tillräckligt med information på OneSkanska för att
kunna implementera verktyget.
De viktigaste punkterna som påpekats vid intervjuerna är att en
projekteringsledare ska vara tydlig vid introduktion och implementering av
verktyget för att få hög delaktighet i gruppen. Även att ledaren ska ha en
ordentlig genomgång av verktyget med de konsulter som upphandlas till
projektet. Det påpekas också att implementeringen måste göras i starten av
ett projekt för att få ett bra genomslag.
Jonas13 säger att visuell projektering är implementerat på Hus men inom V
& A utreds det hur verktyget ska användas. Flera har uppfattat att Hus anger
verktyget som ett rekommenderat arbetssätt och geografiskt används
verktyget mest i Syd, Sydost och Väst men är inte lika utbrett i
Stockholmsområdet.
5.2.2.2 Ledarskap
Under denna rubrik anges vad ledaren har för roll vid en implementering
samt vilka utmaningar och svårigheter ledarskapet kan stöta på.
I en intervju uttrycks att tydlighet är det viktigaste i ledarskapet och att alla
projektörer måste förstå varför verktyget används. Ledaren måste behärska
verktyget och ska kunna använda det utan och innan, då hålls “tydligare
möten, kortare möten och bättre möten”. Tanken med ett visuellt möte är att
det inte ska uppstå så mycket diskussioner på mötet utan helst snabba svar.
Uppkommer diskussioner ska de ske inom mindre möten efter
13
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projekteringsmötet. Några andra anser att det är viktigt med ett coachande
ledarskap där ledaren ger aktiv feedback. Det driver människor framåt i
utvecklingen.
Att vilja använda och vara intresserad av verktyget är viktigt för att lyckas
med en implementering anser någon. Flera har upptäckt att eftersom visuell
projektering handlar mycket om delaktigheten på mötena är det viktigt att
ledaren står upp och skapar rörelse genom att röra sig intill matriser och
tavlor.
5.2.2.3 Problem
Under denna rubrik behandlas varför inte alla projekt har valt att
implementera verktyget.
Verktyget används till stor del inom verksamhetsgrenen Hus i Väst, Syd och
Sydost. Verktyget har inte fått en bred spridning i Stockholms Region.
Problemet varför det har varit svårt att implementera arbetssättet i
Stockholm förklarar de intervjuade med att fysiskt utrymme för verktyget
inte finns. Metoden bygger på att ha ett och samma mötesrum där tavlor kan
hänga uppe permanent. Det är en större kostnad att få en extra bod för möten
i Stockholm och eftersom det är svårt att mäta hur mycket besparing
projekten gör är det svårare för dem att anamma arbetssättet berättar Jonas14.
Vidare hävdas att pengar kan sparas bara genom samlas då frågeställningar
och problem kan lösas direkt.
Det finns även en svårighet med att ta det första steget och börja använda
verktyget, det kan även vara en av anledningarna till varför det inte
implementerats överallt.
En annan del av problemet är att i Stockholm ser marknaden annorlunda ut
än i övriga Sverige med långa projekt och därmed långa projekteringstider.
Är inte verktyget är med från starten kan implementeringen vara svårarbetad
vilket är en anledning till att det inte har implementerats i större utsträckning
i Stockholm.
Anledningen till att Hus arbete med visuell projektering har kommit längre
än vad V & A har, tror en av de intervjuade handlar om att drivkraften varit
större på Hus, eftersom de oftast har fler entreprenörer inblandat i projektet.
”… det finns ju vissa saker som V & A har gjort jättebra som vi borde göra
på Hus sidan och det finns saker på Hus sidan exempelvis det här då som vi
skulle kunna hjälpa till med på Anläggningssidan, exakt hur det där skulle
gå till det vet jag inte. Vi har inget riktigt forum om man säger så där vi
diskuterar över gränserna…”.

14
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Region Väst inom verksamhetgrenen Hus framställs som ett
framgångsexempel inom visuell projektering. En bidragande faktor till
varför det fungerar så bra där är att det finns en kontinuitet bland de
anställda. Här återfinns ytterligare en anledning till
implementeringsproblemet i Stockholm, eftersom de anställda där byter
arbetsplats oftare än i andra delar av landet. Detta gör att verktyget aldrig
blir ordentligt implementerat säger Jonas15.
I en intervju framkom att problemet bakom en implementering är delvis att
byggbranschen är konservativ. ”Byggbranschen är ganska duktiga på att
alltid göra så som man alltid har gjort”. Personen menar att det är många
som inte vill släppa den gamla mötesstrukturen där ett protokoll var väldigt
viktigt och att deras rädsla handlar om att beslut inte kommer hålla juridiskt
utan det. Vidare nämner personen den utveckling som har skett med mail.
Förr var det brev som gällde om det var på allvar men att idag räcker det
med ett mail.
5.2.2.4 Lösningar
Under denna rubrik ges lösningar på hur fler projekt ska kunna lyckas
implementera verktyget.
Den lösning som de flesta intervjuade förespråkar, är att använda sig av
digitala verktyg där det inte finns plats för manuella tavlor. Det finns redan
digitala hjälpmedel som håller på att utvecklas så att funktionen att fysiskt
sätta lappar finns kvar. Den som intervjuats i Region Stockholm tror
verkligen att sådana hjälpmedel behövs då utrymmesfrågan är ett problem.
Intervjupersonen i Sydost ser inte det som ett behov i deras projekt då
utrymmet finns för manuella tavlor men tror att digitala hjälpmedel kan vara
en lösning för andra. Risk finns att förlora något verkligt att ta på, tror den
personen. Jonas16 säger att det inte kommer bli en universallösning som
passar alla projekt utan det kommer vara en mix av digitala och manuella
hjälpmedel.
Om beställarna kan se en positiv effekt av att använda verktyget då de blir
mer involverade och delaktiga kan det vara en lösning på utrymmesfrågan,
eftersom de då tillsammans med Skanska kan anordna ett mötesrum.
”…både kunden och vi, då Skanska vill ju få till ett bra projekt, borde kunna
dra några strå var där till den här stacken i att skaffa en lokal då”.
Beställarna kan även ha en positiv del i implementeringen genom att ställa
krav på att arbetssättet skall användas när de vill ha en projektering gjord.
Om man från Skanskas sida vill att visuell projektering inte ska vara
påtvingat utan ett rekommenderat arbetssätt så framförs det av en
intervjuperson att arbetssättet måste marknadsföras.

15
16
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En lösning som är planerad är en ny organisation inom Skanska som med
uppgift att påbörja ett arbete med direktimplementering av visuellt arbete i
Stockholm. Det bygger på att intervjua personer om verktyget för att sedan
arbeta fram en handlingsplan.
Det handlar även om att skapa ett intresse för arbetssättet säger personen
som själv var trött på den gamla mötesstrukturen och såg vinningen i
arbetssättet.
Något som även belystes i en av intervjuerna är att det egentligen inte är
svårt att implementera verktyget utan det viktiga är att ha uthållighet och att
det oftast handlar om resurser och pengar.
“Men jag tror att kommer vi bara över den här första tröskeln i Stockholm så
har jag en känsla av att utrymmen och så det kommer lösa sig, för ser man
hur bra och väl det funkar så är man nog mer villig att försöka samlas på ett
och samma ställe”.
5.2.2.5 Support
Under denna rubrik tas det upp vilken support som finns för verktyget,
allmänt och vid implementeringen.
En implementeringsledare säger att “Det finns rätt mycket backup”, stöd kan
hittas hos de andra implementeringsledarna samt på de träffar som äger rum
för alla projekteringsledare i Skanska, där de få träffas och utbyta idéer.
Implementeringsledarna är kontaktpersoner och har ansvar för de som vill
starta upp visuell projektering inom deras regioner. Projektmedarbetare kan
ringa till implementeringsledare som även kan göra platsbesök för att hjälpa
dem med en implementering.
5.2.2.6 Övrigt
Under denna rubrik skrivs övriga punkter som framkommit ur intervjuerna
och som studien inte ska räkna som bortfall.
En av de intervjuade berättar att Skanska är en spridd organisation och
bortsett från VSAA gör alla regioner lite som de själva vill.
En förhoppning är att visuell styrning och visuell projektering ska bli lättare
att använda tillsammans. En ny organisation inom Skanska har startat med
en produktionsdirektör i toppen. Där under kommer arbetssättet visuell
projektering ingå men den intervjuade vet inte om detsamma gäller för
visuell styrning. Jonas17 säger ”man kan ju alltid hoppas för då kan vi få allt
på ett och samma ställe och få det att hänga ihop över de gränserna också”.
17
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I en kompletterande uppgift av Jonas18 framgår det att visuell styrning även
kommer att ingå i den nya organisationen som heter produktion, vilket han
tycker är bra.
För att få mer engagerade deltagare på projekteringsmötena påpekar några
att en workshop bör hållas vid projektstarten så att alla får lära sig visuell
projektering och förstå varför det används. Det skulle skapa en högre
delaktighet.
En annan fördel hade varit om alla projektörerna suttit samlade i det dagliga
arbetet ute på produktionen. Fler problem hade då kunnat lösas lättare och
det hade gett värde till produktionen.
Vid frågan hur man ska agera för att fler projekt skall börja använda visuell
styrning framförs att man på Sverigenivå behöver ta ett ansvar för supporten
till verktyget för att hjälpa produktionen med implementeringen. Tips hur
detta skulle kunna gå till är en workshop för att prova på verktyget, fler
ledarträffar samt att projekten får se goda exempel i projekt. Det anses också
att ”Den som ska driva projektet måste tycka att visuell styrning är bra och
implementera det”.

5.2.2 Matris
Under rubriken presenteras en matris med alla intervjupersoners egna
tankar och åsikter kring de olika kategorierna.
Se Tabell 5 på nästa sida.

18
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Tabell 5: Matris för visuell projektering.
Projekt
Ämnen
Erfarenhet

Hus Sydost

Jonas Persson

Hus Stockholm

Peter Brander

Implementeringsledare för
Sydost samt är med i
implementerings-gruppen,
arbetat 10 år.
Första kontakt med VP via
Peabs projektrapport och hus
Västs arbete.

Ansvar för visuell
projektering på
Sverigenivå. Arbetat 4år.
Ansvarat för ta fram VP
och implementera det på
Hus sen 2 år tillbaka.

Projekteringsledare arbetat 1
år. Första kontakt när han
påbörjade sin anställning på
Skanska, de presenterade det
som ett arbetssätt de vill bli
bättre på.

Implementering

Inte positiv till VP i starten,
såg fördelarna, nu väldigt
intresserad. Införde VP som ett
krav i projektet. I samråd med
projekteringsledaren
projektanpassades verktyget.
Bidrog med material på
intranätet (OneSkanska).
Verktyget används i Väst, Syd
och Sydost men inte i
Stockholm och Norr.

Krav från beställare, positivt
inställd till det. Införde
extern projekteringsledare
vid implementering och
projektanpassade arbetssättet.
Viktigt: ordentlig genomgång
av verktyget vid upphandling
av konsult. Verktyget
används i Malmö och
Göteborg flitigt.

Ledarskap

Viktigt: tydlig och intresserad
ledare. Ledare ska kunna
verktyget utantill. Lyfta snabba
svar och dämpa diskussioner.

Införde implementeringsledare i varje region.
Verktyget implementerat
på Hussidan i Väst, Syd
och Sydost men inte i
Stockholm. Arbetssättet
saknas på V & A sidan.
Implementeringen är det
svåra, inte arbetssättet.
Viktigt: uthållighet och
tålamod samt stöttning och
support för projekten.
Digitala verktyg ger lägre
engagemang.

Ansvarig för VS.
Kontaktperson för
visuell projektering
och planering. Arbetat
21 år.
Fullt engagerad.
Avslutar sin
anställning på Skanska
2015-04-30.
VP startade som ett
regionalt utvecklingsprojekt med
implementeringscoacher i varje region.
Gav snabbt genomslag
och bra utfall. De
skapade även riskinventeringar.

Problem

Verktyget är
utrymmeskrävande som är ett
problem i större städer.

Möteslokalerna finns inte i
Stockholm.
Långa projekt i Stockholm
har gjort att verktyget inte
implementeras. Konservativ
bransch.

Lösningar

Digitala verktyg för de som
inte har utrymmet.

Support

Fås av andra
projekteringsledare och
implementerings-gruppen.
Ger själv support till andra och
kan hjälpa till vid uppstart

Stockholm saknar
utrymme då det är en större
kostnad. Mer ruljangs på
anställda i Stockholm,
ingen lär sig verktyget
ordentligt.
V & A och Hus ligger inte
på samma nivå, ett forum
för sammarbete önskas.
Viktigt att samlas, bättre
beslut tas.
Digitala verktyg men
poängterar att commitment
kan förloras.
Direktimplementering av
VP i Stockholm.
Utrymmesfrågan i
Stockholm, förslagsvis
tillsammans med
beställaren, båda vinner på
det. Ingen universallösning
av VP, både digitalt och
manuellt.
Implementeringsledarna
stöttar projektledarna i
regionen.

Övrigt

Behov: Workshop i starten av
implementeringen.
Önskar: alla projektörer
samlade i dagligt arbete.
Visuell styrning: Fler träffar,
visa goda exempel.
Sverigenivå borde hjälpa
projekten med
implementeringen.

VS och VP borde förenas i
framtiden.
Svårt att lyfta något från
region till region, behövs
något centralt.

Organisationen är spridd,
uppfattning att projekten gör
lite som de själva vill bortsätt
från VSAA.
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Krävs lika bra ledare som vid
normalt projekteringsmöte.

Viktigt: Projektörerna
måste inse varför de
använder verktyget.
Coachande ledare som
gör deltagarna drivna
vid arbetssättet.
Att förståelsen inte
finns varför VP ska
användas.

Digital utveckling utan
förlora ”gå sätta en lapp”.
Låta beställarna kräva
arbetssättet, annars
marknadsföra och genom det
skapa intresse.

Kick-off möten i start
av implementeringen
för att skapa förståelse.

Fås av implementeringsgrupp.

Implementeringsstöd
finns fullt ut för
projekten.

5.3 Jämförelse av visuell styrning och visuell projektering
Vad som framgått av intervjuerna är att Skanska valde att sätta ihop en
central grupp för att ta fram arbetssättet visuell projektering och att gruppen
samtidigt fick ansvaret för att implementera det på Hus, se Figur 7. Flera
menar att detta system har varit ett bra och framgångsrikt sätt att arbeta på,
speciellt med det implementeringsstöd som finns. Det är även skillnaden till
varför arbetssättet slagit så brett inom projektering (VP) och inte inom
produktion (VS).
Visuell projektering finns väl beskrivet på VSAA med utbildningsvideo,
säljmaterial för kund, riskinventeringar och fällor som användarna kan
hamna i. Inom VSAA saknas däremot beskrivning av visuell styrning och
det är också en av anledningarna till att projekten inte får samma grund att
stå på som för VP. En av de intervjuade säger att det handlar om att det inte
funnits någon central implementeringsorganisation för VS och därav inget
centralt utbildningsmaterial. Ett problem som beror på att det saknas
utbildning och support är att alla arbetar med VS på många olika sätt. Det
medför även att det blir svårare att introducera.
Om samma resurser sätts till visuell styrning som det finns till visuell
projektering kommer verktyget slå igenom snabbt, säger en av
intervjupersonerna.

Figur 7: Kartläggning av grupper kring visuell projektering
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5.4 Kartläggning av Skanskas intranät
Nedan följer en kartläggning av Skanskas intranät, se Figur 8, det är en
överblickbar bild över vad som hittas genom olika länkar på intranätet.
Kopplingarna är internlänkar mellan sidorna.

Figur 8, Kartläggning av Skanskas intranät
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6. Analys
I detta kapitel analyseras resultaten där kopplingar dras mellan teorin och
den insamlade empirin.
Det som framgår i en del av intervjuerna är att visuell styrning är ett synsätt
och att det är viktigt att ha förståelse för verktyget. Det som även
framkommer är att bristande förståelse är en anledning till varför det inte
används; förståelsen finns inte och byggbranschen ser sig inte som Lean.
Det överensstämmer med teorin där Lander och Liker (2007) menar att
förstår företagen syftet med verktygen och hur de ska integreras i
verksamheten kommer företagen att utveckla en Toyota-stil snabbare än
Toyota själva. Dock framkommer det inte i alla intervjuer att Skanska måste
vara Lean men de flesta är överens om att behovet av verktygen ska vara
identifierat för att man skall kunna ta dem till sig, alltså integrera dem i sitt
projekt. Det är även anledningen till varför de själva valt att implementera
verktyget.
Ytterligare problem som följer då branschen inte ser sig som Lean är att
visuell styrning inte används fullt ut som ett hjälpmedel för att styra
projekten. Istället fylls tavlan ofta med checklistor och information, vilket
inte påvisar att verktyget bidrar till ett effektivare projekt. Detta stöds även
av den studie som gjordes av Pettersson (2013) där det i en intervju med
Stefan Myhr framkom att efter implementeringen av visuell styrning i de
första pilotprojekten framfördes det negativa åsikter om arbetssättet då det
använts endast som en informationstavla utan diskussioner. Det är även vad
Modig och Åhlström (2011) belyser; ser företagen arbetssättet endast som
en uppsättning verktyg för eliminera slöserier kommer de inte att kunna
tillämpa det på bästa sätt.
Att projekten inte blir effektivare genom att endast ha en informationstavla
kan jämnföras med Skanskas intranät (2015) där visuell styrning beskrivs
som ett hjälpmedel för att styra verksamheten mer effektivt genom att
synliggöra mål och engagera medarbetarna. Det som även framgår i denna
studie är att det går att få effekter av att bara använda verktyget men det blir
på en lägre nivå. Så vad resultatet visar är att det krävs en förståelse för
innebörden av Lean för att få ut det optimala av verktyget, men om behovet
finns på en lägre nivå kan ändå effekter uppnås.
De intervjuade som tycker att visuell styrning är ett synsätt och att
förståelsen är viktigt för att kunna implementera det, är de som genom sin
utbildning läst om Lean eller är ansvarig och därav väl insatt i arbetssättet.
Det personer som inte läst om Lean och TPS i sin utbildning tycker att det
viktiga är att ha en tydlig grund att stå på för att kunna implementera
arbetssättet. Detta säger dock inget om att de inte håller med om Lean-tänket
men det har inte framkommit lika tydligt i deras intervjuer. Däremot tycker
de att det är viktigt att ha ett coachande ledarskap vid tavlan vilket visar att
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det inte bara är en infotavla på deras projekt utan ett hjälpmedel för att styra
arbetsgruppen framåt.
Det finns en machokultur i byggbranschen och en ledare som pekar med
hela handen och inte vill involvera medarbetarna till att gemensamt lösa
uppgifter blir också en orsak till varför visuell styrning inte implementeras.
Att ta till vara på medarbetarnas kunskaper är vad Lean står för (Blücher och
Öjmertz 2007). Det gäller att visa respekt genom att den som väljs som
ansvarig för en speciell uppgift ska ses som en expert inom sitt område och
att en ödmjukhet ska visas för de som besitter lång erfarenhet (Bicheno
2007). Återigen anges en förståelse för tankesättet som en viktig orsak till
att man väljer att implementera.
Petterssons studie (2013) visar att en möjlig orsak till att visuell styrning inte
används i större utsträckning är att informationen är bristfällig. Detta
överensstämmer med resultatet från de intervjuade och kartläggningen av
intranätet. Det som den föreliggande studien visar är att fallet inte är samma
för visuell projektering. Där finns ett utvecklat arbetssätt, en central grupp
och material på intranätet. I visuell projektering är problemet snarare
geografiskt, där Hus Stockholm är de som inte har implementerat det i
samma utsträckning som övriga regioner. Samt att inom V & A är
användningen av visuell projektering begränsad.
Resultatet för de intervjuade inom visuell projektering visar att en
implementering bygger på att deltagarna har en förståelse för verktyget och
att ledaren har en viktig roll som coach för att göra deltagarna delaktiga.
Enligt Skanskas intranät (2015) ligger det på distriktchefens ansvar att ta
fram en stark projektledning som är intresserade av verktyget. Ett problem
till att visuell projektering inte implementerats överallt är att branschen är
konservativ och personer ofta vill göra som de alltid har gjort. Det kan
beskrivas i teorin att människan vid en förändring ställer sig i försvarsläge
och väljer att ställa sig helt emot förändringen (Advantum Kompetens
2015).
Ledarskapet är viktigt vid en implementering av ett nytt arbetsätt. Ledarens
roll är a och o och det är viktigt att den personen är engagerad. Detta stöds
även i teorin; om ett förändringsarbete ska vara hållbart krävs det att ledaren
visar engagemang och intresse för förändringen (Svensson et al. 2007).
Teorin säger att det viktiga är att medarbetaren deltar frivilligt i ett
förändringsarbete och för att få medarbetarna delaktiga handlar det om hur
ledaren lägger fram förslaget (Sjösäter och Svensson 2009). Om ledaren
lyckas få en delaktighet i gruppen gäller det att lyfta medarbetarnas åsikter
och tankar. Pregret (2013) säger att om ett förändringsarbete ska bli
framgångsrikt krävs att de som ansvarar för implementeringen synliggör
skälet till förändringen. Det stämmer väl med resultaten av studien. Vid
implementering av visuell styrning/projektering krävs att ledaren är
pedagogisk, tydlig och intresserad. Även att få en delaktighet bland
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medarbetarna kommer fram i resultatet. Det är viktigt att lyfta
medarbetarnas åsikter och tankar genom t.ex. en workshop. Många påpekar
även att det ska vara ett frivilligt arbetssätt, framförallt vid visuell styrning.
Detta kan kopplas till att förståelsen och behovet ska vara identifierat för då
blir arbetssättet ett eget val.
Framkomna resultat visar också att förändringar som ska ske ute i
produktion måste drivas där av någon som är intresserad. En av flera
lösningar är att göra studiebesök på lyckade projekt och visa goda exempel,
för att som en intervjuperson uttrycke det ”det handlar om att så lite frön”,
skapa ett intresse för arbetssättet.
Att ledarskapet är viktigt är något som återkommer i resultatet på flera
ställen. Det framförs en reflektion om att skolan inte utbildar ledare trots att
flertalet av de som läser till byggnads-/högskoleingenjörer får en ledarroll att
axla. I teorin beskrivs att många ledare väljs ut för att de är kompetenta på
sitt område men att de oftast saknar ledarskapsutbildning och att företagen
borde tänka tvärtom och anställa de med ledarskapserfarenheter (Sjösäter
och Svensson 2009).
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7. Diskussion
Diskussionen delas upp i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion.

7.1 Metoddiskussion
Metoddiskussionen delas upp i de två metoderna som använts för att samla
in empiri till studien. Under rubrikerna diskuteras för- och nackdelar med
de olika metoderna.

7.1.1 Intervjuer
Intervjuobjekten kontaktades i relativ god tid där de själva fick möjlighet att
välja vilken tid under en tvåveckorsperiod som skulle passa dem för en
intervju. Många var positiva och intresserade av att bidra med information
till studien och därför blev mötena och telefonsamtalen väldigt bra.
Eftersom de fysiska intervjumötena genomfördes på två olika orter,
Stockholm och Växjö, delades intervjuerna upp mellan de två
rapportförfattarna. Vid intervjuerna användes olika intervjuformulär, se
bilaga 1, beroende på om den intervjuade personen arbetade med visuell
styrning eller visuell projektering. I formulären var frågorna grupperade i
olika kategorier för att få en struktur och underlätta för transkribering.
Därigenom kunde alla intervjuer genomföras med samma förutsättningar.
Frågorna var öppna och inte ledande vilket gjorde att de intervjuade kunde
berätta fritt kring frågorna och studien fick utförliga svar. Det fanns även
möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuerna för att få tydligare
förklaringar och bättre förståelse för svaren. I efterhand har återkoppling
kunnat ske via mail till vissa av intervjupersonerna för att få kompletteringar
samt svar som blivit oklara.
Intervjuernas längd varierade mellan 30-60 minuter vilket ledde till att
väldigt mycket material samlades in till studien. Det författarna inte hade
räknat med var att sammanställningen av det insamlade materialet var
väldigt tidskrävande, eftersom båda författarna var tvungna att förstå
varandras material.
Om intervjuerna hade gjorts gemensamt hade resultatet kunnat bli
annorlunda, eftersom möjligheterna att ställa följdfrågor under respektive
intervju ökat. Då hade fler infallsvinklar på svaren kunnat belysas vilket
hade stärkt rapporten. Det hade också gett ett helhetsperspektiv då det är
lättare att ta in information genom att lyssna och träffa intervjupersoner på
plats än att läsa en transkriberad intervju. Eftersom intervjuerna delades upp
mellan rapportförfattarna fanns det tid att göra fler intervjuer som har gett
resultatet fler empiriska källor. En annan sak som gjorde det svårt vid
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jämförelsen var att författarna var på olika regioner och inom olika
verksamhetsgrenar.
Det gjordes både telefonintervjuer och fysiska intervjuer på plats varav alla
spelades in för att få underlag vid senare transkribering. Om inte
intervjuerna hade spelats in hade möjligen viss del av materialet fallit i
glömska och resultatet kunde blivit sämre. Det negativa med att banda
intervjuer kan vara att vissa intervjupersoner kan bli stressade av situationen
och det kan leda till kortare svar. Detta var dock inget som märktes av i
intervjuerna då alla personer var avslappnade och kunde svara utförligt. Det
kan även bero på att inga av de frågor som ställdes var personliga.
Då kontakt etablerades med intervjupersoner var avsikten att hitta en
intervjuperson som arbetar med visuell projektering inom V & A i
Stockholm. Men då verktyget inte har spridits till den verksamhetsgrenen i
Stockholm togs istället kontakt med en projekteringsledare som arbetar på
verksamhetsgrenen Hus i Stockholm. Den intervjun var bra att ha med,
eftersom den gav en inblick i hur den visuella projekteringen går till i
Stockholm och varför verktyget inte används lika mycket där som i andra
regioner.
En intervju som var tänkt att göras med implementeringsansvarige för Hus
Stockholm fick uteslutas då dennes svar på författarnas förfrågan om
intervju skickades för sent. Eftersom kontakter med ansvariga för verktygen
på Sverigenivå medverkar i studien påverkar detta bortfall inte resultatet.
En intervju gjordes med en ledare från Hus Väst som var kunnig inom ämnet
men då även den intervjun sträckte sig utanför den geografiska
avgränsningen valdes den att räknas som bortfall för att arbetet inte skulle
bli för stort.
Sammanfattningsvis blev det ett bra urval av intervjupersoner som bidrog
till att värdefull empiri kunde insamlas. Dock hade det varit till fördel att
även kunna intervjua projekteringsledare inom verksamhetsgrenen V & A i
Stockholm som använder sig av visuell projektering. Då hade författarna
även fått information om vad det finns för åsikter om implementeringen där.

7.1.2 Observationer av intranätet
Observationerna av Skanskas intranät genomfördes under flera omgångar för
att göra undersökningar av vilken information som fanns att tillgå om
verktygen. Tillräcklig mängd och användbart material kunde inhämtas för att
kartläggningen av intranätet skulle kunna genomföras. Ett mindre motstånd
som stöttes på var att intranätet uppdaterades med en ny layout vilket blev
förvirrande eftersom det söktes information där under olika tidsperioder.
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Vid kartläggningen valdes att ta fram en helhetsbild över de sökvägar som
används så att läsaren lätt skulle kunna förstå vad som finns att tillgå på
intranätet.

7.2 Resultatdiskussion
Resultatdiskussionen har delats upp efter samma fyra huvudrubriker som
används i kapitel 5. Resultat, i syfte att särskilja de olika avsnitten. I slutet
av avsnittet ges förslag på framtida studier.

7.2.1 Visuell styrning
Samtliga av det intervjuade har använt sig av visuell styrning men olika
länge och på olika nivåer. Det kan förklara varför definitionen av verktyget
är så olika och även varför visuell styrning och visuell planering ofta ses
som samma sak inom Skanska. Visuell planering har inte behandlats mer
närgående i studien utan endast nämnts i intervjuerna för att se om
definitionen är lika.
Peab testade Toyotas verktyg visible planning och utredde dess användning i
byggbranschen med positiva följder. Därefter plockade Skanska upp
verktyget, döpte det till visuell styrning och gjorde det anpassat till sitt
företag genom pilotprojekt. Det viktigaste var att projekten fick forma
verktyget själva och detta kan vara en av anledningarna till att definitionerna
är så olika.
Det framgår tydligt i en del av intervjuerna att det är ett synsätt baserat på
Lean-principer vilket kräver att användarna förstår verktyget innan de kan
använda det på ett optimalt sätt. Författarna får en känsla av att det är viktigt
för alla att inte bara ha en informationstavla utan det behövs hjälpmedel för
att genomföra den dagliga planeringen med diskussioner och ett coachande
ledarskap. Det är alltså medarbetarna som sitter inne med lösningarna. I
rapporten har inte fokus lagts på vilken nivå projekten befinner sig på, dvs.
hur de använder sig av tavlan och andra hjälpmedel, men eftersom det har
påpekats flera gånger är det en viktig punkt att reflektera över.
Många av de intervjuade tycker att arbetssättet ska anpassas till det egna
projektets behov och välja nivå utefter det. Nivån kan vara allt från hur
detaljerad tavlan är till hur projekten använder sig av arbetssättet.
Författarna anser, att om projekten ska kunna identifiera sitt behov av varför
de ska använda arbetssättet behöver de en tydlig grund att stå på. Det
handlar om att ha en förståelse för varför arbetssättet ska användas och inte
bara att plocka upp ett verktyg för att använda det för användandets egen
skull. Detta tror författarna är en anledning till varför inte alla projekt valt att
implementera det. Projekten vet inte varför och vilka effekter det kan ge.
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Vad som även framgår i denna studie är att personerna har kommit i kontakt
med arbetssättet genom utbildning eller föreläsningar och sen blivit
intresserade. De har sett sitt behov och inte blivit tvingade till arbetssättet,
varpå de valt att implementera det. Att tvinga på arbetssättet i projekten är
därför ingen bra lösning utan det gäller att få dem intresserade. För att lyckas
med detta behövs intresserade och drivna ledare som kan förklara
arbetssättet enkelt i projekten och visa fördelarna med det. Skanska behöver
satsa på ledare som är drivna och intresserade som kan föra användningen av
visuell styrning framåt i regionen, varpå effekterna blir synliga och fler
projekt kan bli intresserade av att implementera arbetssättet.
Intressant är att en av de intervjuade har implementerat visuell styrning i det
egna projektet, trots att medarbetarna egentligen inte har en tydlig grund att
stå på och känner sig osäkra i arbetssättet. De kände en stress av att riskera
att halka efter övriga projekt i distriktet. Det visar att arbetssättet kan spridas
genom att se andra projekt som fått effekter av användandet, men i det här
fallet behöver de mer stöttning i att använda arbetssättet. Författarna tycker
det är viktig att Skanska arbetar vidare med frågan hur de kan ge en stöttning
till projekten, både på Sverigenivå samt ner till distriktsnivå.
Resultaten visar att det behövs ytterligare forum för att visa goda exempel.
Detta handlar både om att optimera användningen i de projekt som redan
implementerat arbetssättet samt att utnyttja nya hjälpmedel för att få fler
projekt att använda det. Många tycker att studiebesök är ett bra sätt, men av
erfarenhet vet man att personal i projekten inte tar sig tid till detta. Det är en
punkt att arbeta på eftersom den är så tydlig som lösning. Kan detta även
vara ett ansvar som Skanska tar upp på region- eller Sverigenivå?
Författarna tror att en sådan åtgärd skulle vara bra vilket också stöds av
studien. Flera har uttryckt att det behövs något centralt, eller att det finns
ambassadörer i regionerna som hjälper till med initiering, intranätet och
organisering av endagars träffar för ledare i projekten.
Skanska borde organisera fler träffar för att få en effektivare spridning och
det viktiga är att de goda exempel som läggs fram måste visas på olika
nivåer för att kunna samla ihop alla de sorters projekt. Författarna tycker att
det vore bra att förklara tankegångar som ligger bakom verktyget för att det
ska kunna användas på ett optimerat sätt. Alla projekt kommer naturligtvis
inte använda verktyget på samma nivå, men det kan vara bra att förklara
syftet med arbetssättet för att därigenom fånga upp dem som inte har en
grund att stå på.

7.2.2 Visuell projektering
Vid undersökandet av varför inte visuell projektering används överallt visar
resultaten att det inte är ett rikstäckande problem utan det är nästan bara i
Stockholm verktyget inte används i stor utsträckning. Detta är något
författarna upptäckte under arbetets gång, även att det inte används alls inom
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projektering på V & A inom de regioner som ligger inom rapportens
avgränsning. Dock fick studien gå utanför avgränsningen i Stockholm och
intervjua en person från Hus-sidan, detta för att få en uppfattning om hur det
ser ut i den Regionen. Eftersom två personer intervjuats med ansvar för
verktygen så är inte resultaten missvisande.
Det blir även tydliga svar varför Stockholm inte använder sig av visuell
projektering och det handlar om att fysiskt utrymme saknas där. Extra
utrymme är en större kostnad för dem jämfört med övriga landet så
lösningen är digitala verktyg som är mer portabla. Samtidigt tycks det vara
ett problem med digitala verktyg då en del av det fysiska momentet att sätta
upp en lapp försvinner. Detta är något som Skanska arbetar med och håller
på att utveckla. Inom visuell projektering har arbetssättet genomarbetats av
en central grupp inom Skanska. Det framkommer av intervjuerna att de har
mycket stöd i arbetssättet om de kan vända sig till de implementeringsledare
som finns i varje region. Författarna till studien anser att eftersom det finns
en central grupp som arbetar med arbetssättet blir även de problem som
finns uppmärksammade och arbetet med att lösa dem kan prioriteras.
Vad som framkommit i studien är att V & A inte använder sig av visuell
projektering. Studien visar att anledningen till att V & A inte använder sig
av visuell projektering är för att de inte har lika många entreprenörer som
Hus-sidan, men det menas inte att behovet inte finns. Dock är det en
förklaring till varför arbetssättet är mer utvecklat på verksamhetsgrenen Hus,
där behovet har varit större. Det är även förklaringen till att arbetssätten
ligger under Hus på intranätet och att alla implementeringsledare finns till
för Hus. I en intervju säger Jonas19 att V & A och Hus borde hjälpa varandra
mer över gränserna, vilket författarna håller med om, eftersom det har visat
sig att det finns så många positiva effekter med visuell projektering att det
vore dumt att inte använda det. Den nya organisationen produktion som
startats i Skanska där både visuell styrning och visuell projektering kommer
ingå i kan vara ett bra första steg för att få ett ökat samarbete över
verksamhetsgrenarna.
Det finns ett påbörjat arbete med att lösa implementeringen av visuell
projektering i Stockholm där personer kommer att intervjuas för att sedan ta
fram en handlingsplan i frågan. Jonas20 tror att om bara projekten ser
fördelarna med arbetssättet så kommer utrymmesfrågan lösas därefter. Det
sägs att beställaren kan ha en positiv del i detta genom att kräva arbetssättet
för beställarens egen vinning och i så fall kan utrymmet lösas tillsammans
för att skapa de visuella mötena. Återigen ser författarna att genom en
central grupp som behandlar problemen utvecklas och sprids verktyget.
För att lyckas med en bra implementering framkommer det i studien att en
workshop skulle vara bra att införa i starten av projekteringen. Detta för att
19
20

Jonas Persson, VP ansvarig, telefonintervju, 2015-04-29.
Jonas Persson, VP ansvarig, telefonintervju, 2015-04-29.

45
Andersson & Enbom

skapa en delaktighet och ett större engagemang på projekteringsmötena.
Författarna anser att detta vore ett bra sätt då verktyget bara använts under
ett par år inom Skanska och med tanke på att delaktigheten är så viktigt vid
användandet av verktyget.

7.2.3 Skanskas intranät
I Skanskas intranät är visuell styrning dokumenterat på både Hus och V &
A, dock är arbetssättet mer dokumenterat på Hus med exempel riktade åt
den grenen. Visuell projektering är dokumenterat i större utsträckning än
visuell styrning, men detta gäller endast för Hus då det saknas helt på V &
A.

7.2.4 Jämförelse av visuell styrning och visuell projektering
Resultaten visar att det behövs mer satsning på visuell styrning. Om det
skulle satsas lika mycket på visuell styrning som det har gjorts vid visuell
projektering är författarna övertygande om att det skulle slå igenom mer
brett inom Skanska. Frågan är om det behövs ett lika utvecklat material? Det
gör det nog inte men en ansvarig på varje region är en bra lösning. Den
personen skulle kunna samordna träffar för ledare i projekt, trycka på
projekten att genomföra studiebesök och kunna vara till hjälp vid en
implementering. Den ansvarige skulle även kunna lyfta de goda exempel
som finns i regionen, vilket kan sporra andra till att vilja ta efter. För att de
ansvariga på regionen ska få någon stöttning bör det finnas en mindre central
grupp på Sverigenivå.

7.2.5 Framtida studier
För att vidareutveckla resultaten från föreliggande studie föreslås en
utredning av verktygen med målsättningen att undersöka hur stor
besparingen, i tid och kostnad, är för Skanska. Resultatet kan ge ett underlag
för att påvisa effekterna av en impelmentering av verktygen.
En ytterligare möjlighet är att utreda ledarskapet framför tavlan i visuell
styrning, i syfte att identifiera faktorer som innebär att ledarna kan få ut det
maximala av verktyget.
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8. Slutsatser
Slutsatserna behandlar det Skanska gör bra idag, vad de kan förbättra och
vad de bör göra för att få en spridning av arbetssätten.


Skanska har ett bra utvecklat underlag för att implementera visuell
projektering; med en central grupp, utvecklat arbetsätt och support.
Detta gör att de problem som finns vid implementeringen av
arbetssättet är de väl medvetna om och arbetar därför vidare för en
lösning.



Skanska bör arbeta för ett tydligare samspel mellan
verksamhetsgrenarna. Som exempel kan V & A se och lära sig av
Hus arbete med visuell projektering. Det finns även andra bra delar
som verksamhetsgrenarna kan dra nytta av varandra.



Varje region bör utse en ansvarig för visuell styrning. Den ansvarige
kan organisera träffar, uppmana projekt att genomföra studiebesök
och vara till hjälp vid en implementering. Även lyfta fram de projekt
som lyckats bra inom regionen med visuell styrning.



På Sverigenivå bör det finnas en central grupp för visuell styrning för
att stötta de ansvariga i regionerna. Alltså ett liknande upplägg som
för visuell projektering.



Projektledningen behöver få en förståelse av vad verktyget innebär
och se sitt egna behov innan de väljer att implementera visuell
styrning. Detta är något varje distrikt bör arbeta med genom att
exempelvis genomföra studiebesök eller låta en driven ledare från
distriktet som är insatt i ämnet besöka projekt som ännu inte
implementerat visuell styrning.



Mer exempel på intranätet av visuell styrning från båda
verksamhetsgrenarna Hus och V & A som är riktade till olika projekt
på olika nivåer.



Arbetsätten ska inte vara påtvingade, det gäller både visuell styrning
och projektering.
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BILAGA 1: Intervjufrågor
Projekt med Visuell Styrning
Inledande
Vilket projekt tillhör du?
Antal yrkesmedarbetare på plats idag?
Antal underentreprenörer på plats idag?
Vilket tidsspann har projektet?
Hur länge har du jobbat i Skanska?
Vilken titel har du?
Erfarenhet
Hur definierar du Visuell Styrning, Visuell Planering?
Hur fick du reda på Visuell Styrning?
Har du besökt ett annat projekt där Visuell Styrning används?
Hur länge har du använt dig av Visuell Styrning?
Har du använt Visuell Styrning i tidigare projekt?
Om ja: Var det på samma nivå eller har det förändrats?
Har du varit inne på OneSkanska och läst om Visuell Styrning och Visuell
Projektering?
Om ja: Tyckte du det var tydligt och att det gav dig någon ny
information?
Finns det ett beslut om obligatorisk användning av Visuell
Projektering/Styrning?
Implementering
Hur gick implementeringen av Visuell Styrning till i ditt projekt?
Fanns det några svårigheter och/eller utmaningar med implementeringen av
verktyget?
Vad är det viktigaste att tänka på vid implementering av verktyget?
Fick du någon utbildning inom Visuell Styrning innan du implementerade
det eller något du skulle önskat att få?
Har du uppfattat några skillnader mellan implementeringen av projektering
respektive produktion?
Ledarskap
Vad har du som ledare för roll vid implementeringen av Visuell Styrning?
Vilka ledaregenskaper tycker du är viktiga för att få metoden att fungera på
bästa sätt?
Var hittar du support och stöd till verktyget?
Har det varit svårt att engagera medarbetarna?
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Om ja: Vad kan bakomliggande problem varit då enligt dig?
Om nej: Har du hört om andra projekt som haft svårt med
implementeringen?
I Väst så utvärderar och coachar de ledarskapet, är det något du känner till?
Skulle du vara intresserad av att få den hjälpen och göra tavlan och ditt
ledarskap mer effektivt?
Problem
Varför använder inte alla projekt Visuell styrning idag tror du?
Har du någon idé hur man skulle kunna få ut verktyget i fler projekt?
Förbättringar
Hur kan man förbättra Visuell Styrning enligt dig? (Om man inte vet att det
kan förbättras så vet man ju inte hur).
Om svar på frågan: Kan du dela med dig om förbättringar till andra
på ett lätt sätt?
Hur många möten per vecka? Lagbas och medarbetare?
Har du en standardtavla eller en egenbeställd White board?
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Projekt med Visuell projektering
Inledande
Vilket projekt tillhör du?
Antal yrkesmedarbetare på plats idag?
Antal underentreprenörer på plats idag?
Vilket tidsspann har projektet?
Hur länge har du jobbat i Skanska?
Vilken titel har du?
Erfarenhet
Hur definierar du Visuell Styrning, Visuell Planering, Visuell Projektering?
Hur fick du reda på Visuell Projektering? (fick du se exempel?)
Hur länge har du använt dig av Visuell Projektering och hur många projekt
har det varit?
Har du varit inne på OneSkanska och läst om Visuell Styrning och Visuell
Projektering?
Om ja: Tyckte du det var tydligt och att det gav dig någon ny
information?
Finns det beslut om obligatorisk användning av Visuell
Projektering/Styrning?
Implementering
Hur gick implementeringen av Visuell Projektering till i ditt projekt?
Fanns det några svårigheter och/eller utmaningar med implementeringen av
verktyget?
Vad är det viktigaste att tänka på vid implementering av verktyget?
Fick du någon utbildning inom Visuell Projektering innan du
implementerade det eller något du skulle önskat att få?
Har du uppfattat några skillnader mellan implementeringen av projektering
respektive produktion?
Ledarskap
Vad har ledaren/implementeringsansvarig för roll vid implementeringen av
Visuell Projektering?
På vilket sätt ger du support och stöd till användare som
implementeringsansvarig?
Var hittar du support och stöd till verktyget till ditt arbete?
Vilka ledaregenskaper tycker du är viktiga för att få metoden att fungera på
bästa sätt?
Har det varit svårt att engagera övriga parter på mötena? (motstånd)
Om ja: Vad kan bakomliggande problem varit då enligt dig?
Om nej: Har du hört om andra projekt som haft svårt med
implementeringen?
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Problem
Varför använder inte alla projekt Visuell Projektering idag tror du?
Har du någon uppfattning varför Visuell Styrning inte har implementerats i
alla projekt idag?
Har du någon ide hur man skulle kunna få ut verktyget i fler projekt?
Förbättringar
Hur kan man förbättra Visuell Projektering enligt dig?
Om ja: Kan du påverka utvecklingen av verktyget?
Kan ni välja egen tavla eller är det alltid standardtavla?
Har ni bestämda tider på möten?
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