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FÖRORD 

Då var jag nu äntligen i mål med min utbildning på Luleå tekniska universitet. Genom detta 

examensarbete på 30 högskolepoäng avslutar jag mina studier till Civilingenjör som jag påbörjade under 

hösten 2010. Det har varit några mycket givande år som jag kommer ta med mig under hela mitt liv. 

Stressiga tentaperioder, tungskrivna projektrapporter och tidsödande matte- och fysiklaborationer 

kombinerat med nya bekantskaper, vänner och diverse fritidsaktiviteter gör studietiden till en tid att 

minnas. En tid som format mig till den person jag är idag och den person som kommer påverka den 

yrkesframtid som nu står framför mig.  

Under sista halvan av 2015 har detta examensarbete varit min huvudsyssla där jag tillbringat all tid i 

Peabs lokaler i Göteborg. Alla personer som jag stött på och fått uppskattning, tänkvärda samtal och 

stöd av under exjobbsresan vill jag tacka i detta förord. Jag vill även ge ett extra tack till Susanne 

Engström på Luleå tekniska universitet för den coaching och feedback jag fått under hela 

arbetsprocessen, från de tidiga tankesamtalen under våren 2015 till den färdiga produkten under vintern 

2016. Jag vill även tacka min externa handledare Magnus Insulán på Peab i Göteborg för det bollplank 

som han har varit för mig. Ni har hjälpt mig och bidragit med mycket bra information till detta arbete.  

Släpper nu taget om studietiden och ger mig med spänning in i arbetslivet! 

 

 

Victor Munk 

Göteborg, januari 2016 
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SAMMANFATTNING 

Det finns många olika nya utvecklingsmetoder och verktyg som tillkommit byggbranschen under de 

senaste decennierna. En byggprojekteringsmetod som togs fram i början av 2000-talet är Visuell 

Planering, VP. Metoden som studerats i detta arbete framtogs och används hos företaget Peab. År 2005 

fick Peab utmärkelsen ”årets innovation” av Svenska Byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, för sitt 

utvecklingsprojekt Visuell Planering. Syftet med att utveckla VP-metoden var att se om det gick att 

förbättra och effektivisera byggbranschens produktutveckling dvs. detaljprojekteringen.  

Syftet med examensarbetet är att bidra till förståelsen kring nutida projekteringsmetoder genom att 

studera och följa upp en av dessa, den av Peab utvecklade projekteringsmetoden ”Visuell Planering”. 

Examensarbetet utgör en uppföljning av metoden tio år efter utmärkelsen från SBUF. Uppföljningen 

bygger i huvudsak på följande kartläggningar och analyser: 

1. VP som metod för projektering och förväntade effekter av att tillämpa metoden. 

2. Metodens bakgrund och stöd för förväntade effekter i tidigare studier. 

3. Praktisk tillämpning av VP idag. 

4. Med stöd av i examensarbetet utvecklad analysmodell (2) jämförs den tänkta användningen och 

förväntade effekten av VP (1) med den praktiska användningen och upplevda effekten av 

metoden idag inom Peab (3). 

 

Förväntade effekter av att tillämpa VP som metod för projektering beskrivs i Peabs dokumentation kring 

metoden från 2005 och av Peabs utvecklingsingenjör i termer av bättre kvalitet i framtagandet av 

bygghandlingar tack vare en effektiv projekteringsprocess. Metoden bidrar till detta genom smart 

resursanvändning och tydligare kommunikation än i tidigare projekteringsprocesser. VP-metodens 

bakgrund härstammar från en del av leanfilosofins produktutveckling där detta arbetes litteraturstudie 

presenterar ett antal förväntade effekter med VP. De främsta effekterna som litteraturstudien pekar ut är 

prioritering av viktiga arbetsuppgifter genom ett visuellt planeringssystem, smart tidsanvändning genom 

kort mötestid och frekventa möten, men även den fysiska och analoga strukturen har ansetts bidra till de 

förväntade effekterna av metoden. 

Den praktiska tillämpningen av VP inom Peab idag har studerats genom intervjuer med erfarna 

projekteringsledare och observationer av projekteringsarbeten. Främst är det effekter relaterade till 

tidsanvändningen som kunnat identifieras. Metodens visuella och analoga form har också visat sig bidra 

med en bättre projekteringsprocess då intervjuade beskriver att de fysiska mötena i kombination med 

VP-tavlorna gör projekteringen tydlig och på ett enkelt sätt visualiserar de kritiska arbetsuppgifterna. 

Examensarbetets resultat föreslår sammantaget att VP, när det tillämpas inom Peab idag, kan bidra till 

att tiden i projekteringsprocessen nyttjas bättre och där viktiga bidrag är att metoden ställer krav på att 

projektgemensamt identifiera kritiska arbetsuppgifter, bruket av korta och frekventa möten, prioritering 

av arbetsuppgifter, särmöten och den fysiska analoga formen.  

Resultatet och de analyser som examensarbetet presenterar kan vidare användas för kartläggning av hur 

projektering i byggbranschen kan genomföras för att ytterligare utveckla detta viktiga skede i 

byggprocessen. För att skapa en bredare förståelse kring VP skulle det behövas större underlag och fler 

studier exempelvis kring om slutresultatet av att kvalitetssäkra bygghandlingar uppnås på bästa sätt. 

Även en jämförelse av detta examensarbetes påträffade effekter av metoden med fler företag som 

använder VP är en intressant fortsatt forskningsaspekt i utvecklandet av detaljprojektering i 

byggbranschen.   
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ABSTRACT 

There are many new development methods and tools that have been added the construction industry in 

recent decades. A construction planning method that was developed in the early 2000s is Visual 

Planning, VP. The method studied in this thesis was developed and used by the company Peab. In 2005, 

Peab received the award "Innovation of the Year" by the Swedish Construction Industry Development 

Fund, SBUF, for its development projects Visual Planning. The purpose of developing the VP method 

was to see if they could improve and streamline the construction industry product i.e. construction 

design. 

The aim of the project is to contribute to the understanding of contemporary construction design methods 

by studying and following up on one of these, the by Peab developed design method "Visual Planning". 

The thesis is a follow-up of the method, ten years after the award from SBUF. The monitoring is mainly 

based on the following surveys and analyzes: 

1. VP as a method for project planning and expected effects of applying the method. 

2. The method background and support for the expected effects in previous studies. 

3. Practical application of VP today. 

4. With the support of the thesis developed analytical model (2) compared the proposed use and 

the expected effect of VP (1) with the practical use and the perceived effect of the method today 

at Peab (3). 

Anticipated effects of the application of VP as a method for project planning is described in Peab's 

documentation on the method from 2005 and by Peab's development engineer in terms of better quality 

in the development of construction documents thanks to an efficient planning process. This method 

contributes to this through the smart use of resources and clearer communication than in previous 

planning processes. The background of VP is derived from a portion of lean product development 

philosophy where this work literature study presents a number of expected effects of VP. The main 

effects that literature study pointing out is prioritizing important tasks through a visual planning, clever 

use of time through the short meeting time and frequent meetings, but also the physical and analog 

structure has been contributing to the expected effects of the method. 

The practical application of VP within Peab today has been studied through interviews with experienced 

planning managers and observations of the planning work. Foremost is the effects related to the use of 

time that could be identified. The method and the visual analog form has also been shown to contribute 

to a better planning process when interviewed describe the physical meetings in combination with VP-

boards makes project planning clear and in a simple way visualize the critical tasks. The thesis results 

suggest overall that VP, when applied within the Peab today, can contribute to that the time is used better 

in the planning process and that an important contribution is that the method requires that projects jointly 

identify critical tasks, the use of short and frequent meetings, prioritization of tasks, separate meetings 

and the physical analog form. 

The results and analyzes the thesis presents can also be used for mapping of the project in the 

construction industry can be implemented to further develop in this important stage in the construction 

process. In order to create a broader understanding of the VP it would need more data and more studies, 

for example, about the final outcome of assuring the quality of construction documents is achieved in 

the best way. Even a comparison of this thesis encountered effects of the method with more companies 

using VP is an interesting future research aspect in the development of detailed planning in the 

construction industry. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND & PROBLEMDISKUSSION 
Något som byggbranschen brottas med är situationen av att projekt gång på gång blir pressande vad det 

gäller att hålla tidplan och projektbudget (Winch, 2010). En bidragande orsak till detta är att branschen 

arbetar i projekt som sällan upprepas. Detta då varje byggnad har sina unika förutsättningar. Det har 

tillkommit fler olika industrialiserade funktioner med tiden som till exempel prefabricerade 

byggnadsdelar och automatiserade maskiner som hjälpmedel, i hopp om att underlätta 

produktionsskedet. Metoder och lösningar som är inriktade på att förbättra just detta bör prövas och 

anpassas till den verklighet som byggbranschen lever i (Svenska byggbranschens utvecklingsfond, 

2005). ständig effektivitet är en viktig aspekt i byggbranschen. Det är emellertid inte alltid i produktion 

som de största effektivitets- och förbättringsåtgärderna går att göra utan förarbetet innan produktionen 

drar igång, dvs. projekteringen (Dalman, 2005). Vid en väl och noggrant genomförd projektering kan 

många tids- och kostnadsreduceringar göras. En väl utförd projektering påverkar produktionen positivt 

i flera former till exempel tidshållning, ekonomiskt resultat och enklare genomförande (Winch, 2010).  

Det finns olika sätt att föra en detaljprojektering. Det traditionella sättet sker via protokollförda möten 

där fler olika projektörer medverkar. Dessa projekteringsmöten sker i många fall under hela dagar där 

samtliga gruppmedlemmar diskuterar och löser problem tillsammans som byggprojektet  står inför. 

Detta har exempelvis lyfts fram av Dalman (2005) som ett ineffektivt sätt att projektera. En 

projekteringsmetod som togs fram av Peab år 2005 kallas för Visuell Planering. Svenska 

Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, utsåg Peab till Årets innovation 2005 för deras pilotprojekt 

Visuell Planering, VP. Visuell Planering är en Lean-baserad metod som upprättades av Toyota i 

samarbete med Japan Management Association Consultants, JMAC, vilket är ett av Japans äldsta och 

största management-konsultföretag (SBUF, 2005). Toyotas mål var att avsevärt korta ledtiden för 

utveckling av nya bilmodeller och öka tjänstemannaproduktiviteten. Syftet med Peabs 

utvecklingsprojekt ”VP” var att se om verktyget kunde förbättra och effektivisera 

detaljprojekteringsprocessen. Utvecklaren av VP på Peab, menar att syftet med VP i Peab är att skapa 

en bättre kvalitet i projekteringen, vilket innebär fler genomtänkta beslut som då kommer resultera i 

bättre handlingar. Syftet var alltså att skapa en bättre projektering som medför bättre kvalitet och 

förutsättningar till byggprojekt, med andra ord granskade godkända bygghandlingar. VP skulle inte 

direkt korta ner projekteringenstiden som huvudmål, dock visar det sig att en förkortning av 

projekteringstiden är en direkt följd av VP vilket i sin tur är en positiv aspekt för metoden (Dalman, 

2005). En kort sammanfattning om SBUF och Peab arbete återfinns i bilaga 7.2 sist i denna rapport. 

Idag är det tio år sedan Peab tog fram Visuell Planering och numera använder företaget metoden runt 

om på olika arbetsplatser. Frågan som går att ställa sig är hur vida denna projekteringsmetod lever upp 

till det tänkta syftet, från när man tog fram VP 2005. Dvs. medför VP det som var tänkt från början, och 

hur gick det sedan? Detta är frågeställningar som uppkommer efter implementering av en ny 

arbetsmetod. Har det nya arbetssättet givit den effekt som det var tänkt?  
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1.2 SYFTE  
Syftet med examensarbetet är att bidra till förståelsen kring nutida projekteringsmetoder genom att 

studera och följa upp en av dessa, den av Peab utvecklade projekteringsmetoden ”Visuell Planering” 

(VP). Examensarbetet utgör en uppföljning av metoden som för tio år sedan utnämndes till ”Årets 

Innovation” av SBUF. Uppföljningen bygger i huvudsak på följande kartläggningar och analyser: 

1. VP som metod för projektering och förväntade effekter av att tillämpa metoden (baserad på 

skriftlig dokumentation och intervju med ansvarig för metodutvecklingen) 

2. Metodens bakgrund och stöd för förväntade effekter i tidigare studier (litteraturstudie och 

utveckling av analysmodell) 

3. Praktisk tillämpning av VP idag (baserad på intervjuer med två projektledare och observationer 

av projekteringsmöten inom ramen för ett projekt) 

4. Med stöd av för examensarbetet utvecklad analysmodell (2) jämförs den tänkta användningen 

och förväntade effekten av VP (1) med den praktiska användningen och upplevda effekten av 

metoden idag inom Peab (3). 

I examensarbetets avslutande kapitel diskuteras, mot bakgrund av ovan, ett antal utvecklingsmöjligheter 

för Visuell Planering.  

Examensarbetet avser att tillför branschen en ökad förståelse i vad Visuell Planering kan innebära kring 

projekteringsarbeten och att ge fallföretaget Peab en indikation på hur Visuell Planering används på 

vissa projekt i deras organisation. Detta ger en möjlighet till en reflektion om examensarbetes resultat 

speglar den uppfattning som fallföretaget har då de lagt mycket resurser för att införa metoden.  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Examensarbetet är utfört på 20 heltidsveckor vilket motsvarar 30 högskolepoäng. Således har arbetet 

behövt avgränsningar för att klara den utsatta tiden. Arbetet är avgränsat till enbart projekteringsarbete 

och studien utförs hos Peab region Bygg Bostad Väst.  
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1.4 DISPOSITION  
Nedan presenteras dispositionen av rapporten med en kort redogörelse av denna rapports ingående 

avsnitt. 

 

2. Litteraturstudie I detta kapitel behandlas tidigare forskning kring VP. Från 

litteraturstudien påträffas centrala inslag i VP-metoden 

som sammanfattas i en analysmodell sist i avsnittet. 

3. Metod I detta kapitel beskrivs studiens genomförande, metodval, 

metoddiskussioner och analysmetod. Detta redovisas 

utifrån motiveringar från metodlitteratur. 

4. Fallstudie – Visuell Planering Detta kapitel utgör studies resultat och analys. Kapitlet är 

uppdelat i 3 delar. Den första delen behandlar fall-

företagets tänkta användning av VP, där en intervjuad 

utvecklingsingenjör och en projektrapport från 

framtagandet av VP utgör informationskällorna. Den andra 

delen behandlar fallföretagets verkliga användning av VP, 

där intervjuade projekteringsledare och observationer utgör 

informationskällorna. Slutligen redovisas en jämförelse i 

den tredje delen mellan de två första delarna i avsnittet. 

Samtliga delar analyseras mot Litteraturstudiens 

analysmodell.  

5. Diskussion I detta kapitel diskuteras studiens resultat. Första delen 

utgör en slutreflektion av studien som helhet. Därtill 

presenteras förslag till fallföretaget. Andra delen diskuterar 

studiens betydelse utifrån ett branschperspektiv. Därefter 

diskuteras studiens begränsningar och sist i avsnittet 

presenteras förslag på fortsatta forskningsområden.  

6. Referenser I denna del av examensarbetet  redovisas studiens 

referenser. 

7. Bilagor I detta avslutande avsnitt är studiens bilagor redovisade. 

Data från studiens insamlade empiri och även utskick vid 

intervjuförfrågningar.  
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2 LITTERATURSTUDIE 

Detta kapitel redovisar den litteraturstudie som berör studiens forskningsområde. Kapitlet ligger till 

grund för arbetets analys av empiriskt material. Delar av informationen från kapitlet presenterar en 

generell förståelse av forskningsämnet. 

I denna studie används uttrycken Visuell Planering och Visual Planning. Visual Planning är det begrepp 

som härstammar från Lean-filosofi och Toyotas produktutvecklingssystem. Det är även den beskrivna 

metoden som presenteras i funnen forskning under hela denna litteraturstudie. Visuell Planering är 

däremot en metod speciellt framtagen av fallföretaget Peab. Dock har Visuell Planering sitt ursprung 

från samma teori som det allmänna begreppet Visual Planning.  

2.1 FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR 
PD   Product Development (Produktutveckling) 

LPD   Lean Product Development (Lean Produktutveckling) 

TPDS   Toyota Product Development System (Toyota Produktutvecklingssystem)  

I kapitel ”3.3.2.2 Litteratursökning” redovisas de val som är gjorda för sökningen av den vetenskapliga 

teori som legat till grund för detta kapitel. Här förklaras varför vissa författare förekommer mer frekvent 

än andra författare.  

2.2 LEAN PRODUCT DEVELOPMENT – EN KORT BAKGRUNDSBESKRIVNING 
Det finns många olika metoder och verktyg som har vuxit fram ur Lean-filosofin och the Toyota Product 

Development system, bland annat LPD – Lean Product Development (Sörqvist, et al., 2012). LPD 

konceptet tillämpar Lean-principerna, som beskrivs av Krijnen (2008), med några särskilda villkor för 

produktutvecklingen. Precis som Lean så härstammar LPD från bilindustrin men har nu även blivit 

implementerad i andra branscher. Vid LPD konceptet inkluderas både filosofier och metoder där bägge 

delarna är avgörande för att uppnå förväntat resultat (Sörqvist, et al., 2012). Se figur 1 nedan.  

 

Figur 1 En tänkt modell av Lean Product Development, inspiration från Sörqvist, et al., (2012) 

2.2.1 Varför används LPD? 

I en hårt konkurrerande marknad måste företag lyckas göra kunderna nöjda med sina produkter (Elonen 

& Artto, 2003). Detta är dock en utmanande uppgift då det gäller att inte bara visa upp sitt befintliga 

utbud av produkter utan också samtidigt presentera nya produkter för marknaden (Sörqvist, et al., 2012). 

Vidare menar Sörqvist, et al. (2012) att denna utvecklingsframfart är ofta genomförd i projekt som 

innehar olika organisationsgrupper inom det egna företaget. Samordningen för sådana projekt behöver 

en nästan ändlös mängd av tekniska, marknadsrelaterade och organisations beroenden som måste vara 

ömsesidiga (Sörqvist, et al., 2012). Dessutom menar Sörqvist et al. (2012) att för att klara denna situation 

krävs flexibilitet då man bör kunna adaptera nya tekniker och funktioner under utvecklingsprojektet. 

Således tillkommer nya omständigheter under projektets gång som måste tas omhand på ett dynamiskt 
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sätt för att både lösa situationen men samtidigt föra utvecklingen framåt (Sörqvist, et al., 2012). Dock 

behöver företag samtidigt prioritera sitt befintliga produktutbud för att följa sin helhetsstrategi och bygga 

företagets framtid mot ett långsiktigt perspektiv (Elonen & Artto, 2003). LPD är ett kvalitetsfokuserat 

produktutvecklingskoncept som får företag att definiera och förstå vad som skapar värde för kunden 

innan produkten är utvecklad (Sörqvist, et al., 2012). 

2.2.2 Principer inom LPD 

Generellt inom Lean-filosofi så är mycket riktat med fokus på värdeskapande arbete, vilket även går att 

uttrycka motsatt där det skall minskas eller helt ta bort slöseri i arbetsprocessen (Krijnen, 2008). Vid 

forskning av PD från Sörqvist, et al., (2012) visades LPD-konceptet förespråka ett integrerat system 

med nära samarbete och god kommunikation mellan olika funktioner. Denna integrering tar hänsyn till 

relationen mellan olika processteg men även olika funktioner inom samma steg i processen (Morgan & 

Liker, 2006). Tillsammans med att minimera slöseri och integreringen av arbetsprocessens steg tillförs 

hela utvecklingsprojektet ett mer löpande arbetssätt vilket kan resultera i en kortare projekteringstid utan 

att tillföra mer resurser (Sörqvist, et al., 2012). 

En annan viktig aspekt för att skapa resurseffektiv produktutveckling är ”frontload” (översatt: framtung)  

(Morgan & Liker, 2006). Vidare utvecklar Morgan & Liker (2006) att mer resurser investeras tidigare i 

projekt när det är både lättare och mindre ekonomiskt kostsamt att göra ändringar under projektets gång. 

Det kan vara svårt att göra en sådan bedömning då det kan vara kostsamt i stunden vilket gör att 

projektledaren måste fokusera på långsiktiga mål istället för kortsiktiga delmål, för att slutligen få 

kontinuerlig vinst över tid (Sörqvist, et al., 2012). Sådana kontinuerliga förbättringar tillsammans med 

god kommunikation underlättas med visualiserad planering och standardiseringar för att se helheten 

(Morgan & Liker, 2006).  

2.2.3 Mätning av effekt utan ekonomiska mått  

Traditionella prestandamått används för att visa finansiella resultat. Generellt används 

redovisningsåtgärder som betraktar resultatorienterade eller resultatfokuserade aspekter för att definiera 

penningresurser som resultatmätning (Parry & Turner, 2006). Vidare menar Parry & Turner (2006) att 

däremot kan finansiella redovisningsmått ge vilseledande signaler och utelämnar aspekter som handlar 

om kontinuerlig förbättring eller innovation för att företaget skall kunna skapa konkurrensfördelar. De 

menar även att dessa åtgärder underförstått utgår från att erfarenheterna från tidigare resultat inte går att 

tillämpa på aktuella situationer eller förutsäga framtiden. Parry & Turner (2006) beskriver att man tror 

att de finansiella åtgärder ensamt är otillräckliga för att mäta affärsresultat. De menar även att genom 

att känna till bristerna i finansiella resultatmått för organisationer så måste det letas efter icke-finansiella 

åtgärder som ett komplement, i hopp om att skapa en mer heltäckande bild av verksamheten. Enligt 

Parry & Turner (2006) beskrivs en länkning av mätvärdena till mätning av effektivitet och 

ändamålsenlighet vid en aktivitet vilket ger den enklaste definitionen av resultatmätning: genom att 

bedöma graden av förbättring.  

2.3 UTMÄRKANDE DRAG FÖR VISUAL PLANNING SOM METOD 
LPD har inom de senaste åren blivit mer och mer implementerat i olika branscher. Intresset har ökat 

både från akademiskt håll och från utövare (Lindlöf & Söderberg, 2011). Forskningsområdet är växande 

och antalet publikationer ökar för varje år (León & Farris, 2011). Efter att León & Farris (2011) forskat 

inom LPD har de blivit övertygade om att området är ganska outvecklat. Utifrån TPDS där LPD 

härstammar från, beskriver Morgan & Liker (2006) the obeya system (översatt: ”stort rum”) som 

används vid planering och kommunikation i utvecklingsprojekt, vilket är det system som har legat till 

grund för utvecklandet av en generaliserad metod av Visual Planning (VP). Visual Planning är en del 

av the obeya system hos Toyota och har blivit det första steget mot implementering av LPD hos flera 

företag (Aasland & Blankenburg, 2012). Visual Planning är en metod där aktiviteter och arbetsuppgifter 

är utritade och illustrerade på en eller fler fysiska planeringstavlor och som diskuteras under frekventa 
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möten (Lindlöf & Söderberg, 2011). Enligt Lindlöf & Söderberg (2011) menas de att det finns få 

publikationer på metoden och att de generellt saknar viss konsensus. Visual Planning har främst använts 

i produktionsfasen i  byggprojekt, endast ett fåtal studier lyfter upp användningen av Visual Planning 

under ”construction design”, det vill säga projektering (Tjell & Bosch-Sijtsema, 2015). 

En av de viktigaste delarna i att uppnå önskvärda resultat är god kommunikation. Visuella verktyg är en 

viktig del av kommunikationsprocessen i lean-baserad projektstyrning. En nyckelaspekt av TPDS är att 

varje person som är involverad i projektarbetet måste förstå och se de olika aspekterna av processen och 

dess status. (Parry & Turner, 2006) 

VP är en metod som används inom produktutveckling och projekteringsarbeten där vanligtvis mycket 

information skall hanteras (Lindlöf & Söderberg, 2011). Vidare menar Lindlöf & Söderberg (2011) att 

en studie kring visualisering av kunskap i projektbaserade arbeten påvisar starkt att visualisering 

befrämjar kunskapsöverföring. Lindlöf & Söderberg (2011) menar även att visualiseringen då blir ett 

bra sätt för arbetsgruppen att hantera all information och skapar helhetsperspektiv. Enligt Olausson & 

Berggren (2010) menas att VP som metod hjälper projektledare att prioritera arbetsuppgifter och gör att 

ingenjörerna i arbetsgruppen blir mer engagerade i beslutsfattande än innan metoden implementerades 

i verksamheten, vilket gör att verksamheten blir i högre grad decentraliserad. Trygg & Lindlöf (2012) 

definierar VP enligt ”Visual planning is when development teams use frequent meetings and physical 

representation of task in order to manage deliverables and tasks throughout the execution of a project” 

(s. 4).  

VP förhåller sig till tidpunkt och längd på mötena, och samtidigt vilken typ av information som visas 

vilket skapar ett speciellt kommunikationsmönster, till skillnad från andra metoder (Trygg & Lindlöf, 

2012). I enlighet med vad Trygg & Lindlöf redovisade 2012 så menar de att en vanlig metod i Sverige 

kallas för ”the Pulse” (översatt: Puls), där aktiviteter och projektstatus är visualiserade på en tavla genom 

en matris. Vidare beskriver Trygg & Lindlöf (2012) att varje ruta i matrisen representerar olika 

funktioner för projektet, därtill en punkt återfinns som visualiserar statusen på projektfunktionen. Trygg 

& Lindlöf (2012) beskriver även att dessa är då färgkodade med grön för ”inga problem”, gul för 

”problem finns, men det finns en plan för att lösa”, röd för ”problem finns, men det finns ingen plan för 

att lösa”. Alla dessa färgkodningar kan ge individer som observerar tavlan en momentan insyn i hur hela 

utvecklingsprojektet ligger till enligt Trygg & Lindlöf (2012). 

Från forskning kring LPD så har Hines, et al., (2006) bidragit till debatten kring VP. De presenterade 

ett sex-stegs ramverk för Lean product lifecycle management där KIVP – knowledge innovation visible 

planning är det fjärde steget. Deras koncept av Visual Planning är baserad på idén kring KIVP som är 

framtagen av JMAC; Japans största management-konsult företag. KIVP börjar med en bedömning av 

den aktuella projektstatusen med syfte av att sträva efter förändring (Lindlöf & Söderberg, 2013). Efter 

det första steget så startar det visuella planingerings-steget, där nödvändiga arbetsuppgifter upprättas 

och illusteraras på en eller fler tavlor som sedan används för projektplanering, progressövervakning och 

utförande (Hines, et al., 2006). Hines, et al., (2006) bedömning av metoden är att den primärt leder till 

att gruppmedlemmarna blir mer motiverade och att problemidentifiering och lösning av problem ökar. 

De menar också att det leder till ökad gruppgemenskap, ökad kapacitet för planering och större frihet 

för eget arbete samtidigt som arbetet i sig är givet med tydligare direktiv (ibid.). 

2.4 FÖRVÄNTADE FÖRDELAR MED ATT TILLÄMPA VISUAL PLANNING 
I underkapitel redovisas förväntade fördelar med att tillämpa VP utifrån funnen forskning i området.   

2.4.1 Kommunikation och informationsutbyte 

Enligt Lindlöf & Söderberg (2011) så medför de korta och frekventa mötena en effektiv kommunikation, 

då det ofta finns för lite tid för att gå in på små detaljer kring varje problem. De menar även att om det 

finns ett problem som behöver uppmärksamhet så möts berörda ingenjörer efter VP-mötet och diskuterar 
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problemet vidare. Lindlöf & Söderberg (2011) beskriver vidare att på så sätt stjäls inte någon tid från 

andra gruppmedlemmar som inte är involverade eller intresserade av problemet enligt. Lindlöf & 

Söderberg (2011) beskriver att en viktig aspekt kring gruppkommunikation i VP-möten är att personer 

har chansen att respondera till andra gruppmedlemmar angående problemet, vilket gör mötena till ett 

forum för planering och ad hoc informationsutbyte. Detta är väldigt intressant med anledning av att det 

i vissa fall finns en blandning av erfarna och mindre erfarna personer i gruppen, vilket gör att 

kunskapsutbytet mellan dessa personer blir då väldigt önskvärt (Lindlöf & Söderberg, 2011). En 

intervjuad ingenjör från ett fallföretag i Lindlöf & Söderberg (2011, s. 275) säger ”det analoga formatet 

gör att personer talar med varandra, när någon presenterar vilken aktivitet de arbetar med så kan andra 

ge momentant feedback och kommentera”. En annan säger ”att personer står inte bara och väntar på 

deras tur att rapportera utan de lyssnar mer aktivt på varandra”. Detta kan skapa en direkt 

kvalitetskontroll under arbetets framfart och på längre sikt minimerar felen.  

2.4.2 Samordning och fördelning av arbetsbelastning 

Från Lindlöf & Söderberg (2011) fallstudie ges en bild av att samordning kring utjämnande av 

arbetsbelastning i projektgrupper blir lättare när VP används och två orsaker anges, för det första, 

eftersom alla gruppmedlemmar uppdaterar tavlorna kontinuerligt så ges alltid en aktuell projektstatus 

och ingenjörernas arbetsbelastning illustreras momentant. Detta gör att det blir lättare för projektledaren 

att fördela arbetsbelastningen jämnt i gruppen, menar Lindlöf & Söderberg (2011). För det andra, genom 

frekventa möten i kombination med att låta medlemmarna specificera deras stundande aktiviteter, 

belyses potentiella eller reella problem tidigt och kan därför behandlas i ett tidigare skede. Fördelarna 

med VP i samordningssyfte av utvecklingsprojekt är dock mestadels erfaret av projektledare snarare än 

gruppmedlemmarna (Lindlöf & Söderberg, 2011).  

2.4.3 Decentralisering av beslut kring arbetsuppgifter 

I en studie gjord av Olausson & Berggren (2010) infördes VP som metod i ett projekt. Vidare menar 

Olausson & Berggren (2010) att tack vare metodens implementering uppger respondenterna och 

observationerna att medarbetarna blev mer involverade i beslutsfattande av deras egna arbetsuppgifter. 

Detta uppger projektledarna skapade en högre grad av decentralisering, fast utan att tappa 

ledningskontroll av projektet (ibid.). Dock tillägger Olausson & Berggren (2010) att dessa 

metodförbättringar var mer tidsödande i planeringsprocessen, åtminstone initialt i projektet när en stor 

grupp blev involverade i en interaktiv och iterativ planeringsprocess.  

Det finns en koppling mellan metoden och storleken på arbetsgruppen, om gruppen är för liten så behövs 

inte det strukturerade forumet för samordningen, men så fort gruppen kommer upp i ett kritiskt antal 

medlemmar så börjar allt bli mer sammanflätat (Lindlöf & Söderberg, 2011). Från Lindlöf & Söderbergs 

fallstudie uppgavs ett optimalt antal medlemmar på 6-12 personer för att VP skulle fungera effektivt.  
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2.5 PROBLEM OCH BEGRÄNSNINGAR VID TILLÄMPNING AV VISUAL PLANNING 
I underkapitel redovisas problem och begränsningar vid tillämpning av VP utifrån funnen forskning i 

området.  

2.5.1 Tvärfunktionell integration 

VP är en bra metod för att fördela arbetsbelastningen i ett projektarbete, dock finns det två saker som 

kan göra arbetet svårt (Lindlöf & Söderberg, 2011). Lindlöf & Söderberg (2011) menar att det första är 

när företag har många olika specialkompetenser i en arbetsgrupp så kan problematik uppkomma när två 

parter i gruppen överlämnar uppgifter till varandra. En ingenjör från Lindlöf & Söderberg (2011, s. 275) 

fallföretag nämner ”det ger mig inte så mycket att berätta för andra vad jag gör, för ingen kan hjälpa 

mig ändå” vilket understryker problemet. Dock verkar det som att VP är kraftfullt när personerna i 

arbetsgruppen har kompetensen att hjälpa varandra, menar Lindlöf & Söderberg (2011). Den andra 

svårigheten är att gruppmedlemmarna har en tendens att inte berätta när deras arbetsuppgift kommer bli 

klar, utan snarare enbart beskriver vad de arbetar med för tillfället (Lindlöf & Söderberg, 2011). Vidare 

menar de att detta gör att fördelning av arbetsbelastningen blir svårare, då ingen vet när personen ifråga 

kommer bli tillgänglig för nästa arbetsuppgift. Ändock har det mer att göra med sammansättningen av 

arbetslaget, snarare än visuell planering som metod (Lindlöf & Söderberg, 2011). 

Från Lindlöf & Söderberg (2011) fallstudie dök en kulturell fråga upp från intervjuerna om det faktum 

att det verkar finnas motvilja bland vissa människor att avslöja vad de för närvarande arbetar med. De 

menar att vissa respondenter uppger att är bekymrade över att VP-tavlan är ett verktyg som används av 

ledningen för att kontrollera vad de gör, för att se till att de verkligen gör vad det skall göra. Vidare 

menar Lindlöf & Söderberg (2011) att detta kombinerat med risken av att skapa en 

syndabocksmentalitet, när någon inte blir klar i tid, är identifierad som två orsaker kring svårigheter med 

visualisering av delresultat på VP-tavlan. Denna svårighet med visualisering av delresultat är ett problem 

för projektledare då de inte kan se när personer i gruppen blir klara med sina arbetsuppgifter så skapas 

en stor svårighet i att samordna arbetsbelastningen i projektgruppen (Lindlöf & Söderberg, 2011). 

2.5.2 Analoga kontra- digitala verktyg 

När information skall hanteras och samordnas i olika typer av utvecklingsprojekt är det vanligt att 

digitala mjukvaror används, vilket kan medföra fördelar när stora mängder information omsätts (Lindlöf 

& Söderberg, 2011). Dock finns det en risk att i stora komplexa och dynamiska projekt blir dessa 

mängder så överväldigande att det blir svårt att hantera (Taxén & Lilliesköld, 2008). Enligt Lindlöf & 

Söderberg (2011) så kan det vara opålitligt att förlita sig för mycket på datorstödd informationshantering 

i stora projekt. Exempelvis kan Gantt-scheman som blir större än en sida skapa ett projektklimat som 

inte öppnar för dialog och diskussion (Taxén & Lilliesköld, 2008). Enligt Lindlöf & Söderberg (2011) 

menas även att vid stort användande av digitala mjukvaror i utvecklingsprojekt så försvinner en del av 

den fysiska kommunikationen mellan medarbetare. Vidare menar Lindlöf & Söderberg (2011) att detta 

kan i sig skapa problem då kommunikationen sker via digitala medier, vilket gör att meddelanden sker 

via skrift. Det öppnar för tolkningsproblem då mottagaren inte nödvändigtvis är helt införstådd i 

diskussionen.  

Den fysiska begränsningen av tavlor leder till större fokus på kvalitet och relevans av data kring 

informationshanteringen, där mjukvarusystem oundvikligt skapar operativa experter (Parry & Turner, 

2006). Detta gör att ett mindre antal personer som hanterar mjukvaruprogrammen tar kontroll av 

informationshanteringen, vilket ger dessa personer större makt och inflytande och leder till konsekvent 

minskning av gruppägande, enligt Parry & Turner (2006). Slutligen, en viktig anmärkning enligt Lindlöf 

& Söderberg (2011) är att VP inte verkar ha kapaciteten att ersätta tidigare arbetsmetoder, men som 

istället borde ses som ett komplement. Det finns några svagheter med VP då metoden inte är kopplad 

till IT-verktyg (Lindlöf & Söderberg, 2011).  
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2.6 ANALYSMODELL – CENTRALA INSLAG I VP-METODEN 
Sammanfattningsvis från denna litteraturstudie återfinns ett antal centrala inslag med Visual Planing vid 

utvecklingsprojekt (projekteringar vid byggprojekt). För att skapa en översyn av det som gåtts igenom 

under litteraturstudien, upprättas här en tabell. Denna tabell (se tabell 1 nedan) utgör studiens 

analysmodell. Tabellen är utformad med en kort beskrivning av funna effekter från tidigare forskning 

kring VP, därtill med referensförfattare till varje behandlat inslag. Dessa centrala inslag används som 

fokuspunkter vid arbetets fallstudie. Denna analysmodell kommer senare i detta arbete att användas vid 

studiens analytiska delar där återkommande hänvisning refererar till denna tabell. 

 

Tabell 1 Sammanställning av funna centrala inslag i VP-metoden från litteraturstudien. 

Benämning Beskrivning av det centrala inslaget i VP Referenser 

Integrering av 

arbetsprocessens steg 

Ett integrerat system – nära samarbete och 

god kommunikation. 

Minimering av slöseri – Försöka arbeta med 

värdeskapande arbetsuppgifter. 

(Morgan & Liker, 2006), (Sörqvist, 

et al., 2012) 

”Frontload” av 

utvecklingsprocessen 

Resurserna investeras tidigare i 

arbetsprocessen. Tillsammans med god 

kommunikation och visualiserad planering 

och standardiseringar ges en bättre 

helhetsbild. 

(Morgan & Liker, 2006) 

Helhetsperspektiv Varje person måste få bli mer involverad 

genom att förstå olika aspekter i processen 

och dess relationer. Detta leder till 

helhetsperspektiv för varje individ. 

(Parry & Turner, 2006) 

Kunskapsöverföring Visualisering av projektbaserade arbeten 

leder till underförstådd kunskapsöverföring. 

Detta är ett bra sätt då de ofta finns äldre, 

mer erfarna, projektmedlemmar och yngre, 

mer oerfarna, projektmedlemmar som kan 

lyssna, fråga och arbeta tillsammans i ett 

mer intrigerat samarbete. 

(Lindlöf & Söderberg, 2011) 

Prioritering av 

arbetsuppgifter 

VP som metod hjälper projektledaren att 

lättare prioritera arbetsuppgifter. Det skapar 

också en bättre förutsättning för projekt-

ledaren att fördela arbetsbelastningen. 

(Olausson & Berggren, 2010) 

Decentralisera 

arbetsuppgifter 

Medarbetarna blir mer involverade i 

arbetsuppgifter och beslutsfattande av deras 

egna arbetsuppgifter. Vilket leder till ett 

mer positivt engagemang hos medarbetarna. 

Detta kan genomföras utan att 

projektledaren tappar ledningskontroll av 

projektet. 

(Trygg & Lindlöf, 2012), (Olausson 

& Berggren, 2010) 

Kort mötestid och 

frekventa möten 

Genom kortare möten kan bättre fokus ges. 

Tillsammans med fler frekventa möten kan 

mötesstrukturen generera mer kvalitet i 

arbetet. 

(Trygg & Lindlöf, 2012), (Lindlöf 

& Söderberg, 2011), (Olausson & 

Berggren, 2010) 

Snabba beslut Genom korta frekventa möten kan beslut 

fattas snabbare. Projektmedlemmarna 

behöver inte vänta långe på svar vid frågor. 

Redan vid nästkommande möte har den 

responderade projektmedlemmen 

förhoppningsvis kommit med en lösning. 

(Hines, et al., 2006), (Lindlöf & 

Söderberg, 2013) 

Överblick av projekt-

status 

Tack vare mötesstrukturen och arbetssätten 

med färgkodade lappar ges en snabb 

överblick av projektets status. 

(Lindlöf & Söderberg, 2011), 

(Morgan & Liker, 2006), (Trygg & 

Lindlöf, 2012) 
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Särmöten – Mindre tid 

stjäls 

Genom att lyfta ut problem som bara berör 

ett fåtal individer till ett extra särmöte, blir 

inte projektmedlemmar som inte är 

involverade eller intresserade påverkade av 

att deras tid stjäls från deras arbete. 

(Lindlöf & Söderberg, 2011) 

Det analoga formatet Det analoga formatet gör att medlemmarna 

måste träffas fysiskt och tala med varandra, 

vilket ger momentan feedback och 

kommentarer till det stundande arbetet. 

Detta skapar i sig en kvalitetskontroll och 

på längre sikt minimerar felen. 

(Taxén & Lilliesköld, 2008), 

(Lindlöf & Söderberg, 2011), 

(Parry & Turner, 2006) 
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3 METOD 

I detta kapitel redovisas de olika metoderna som används för att genomföra arbetet. Dessa metoder är 

valda utifrån de förutsättningar som framkommit och utifrån vald litteratur. Kapitlet går igenom 

beskrivning av angreppsätt, insamling av empirisk data och validiteten i det material som har erhållits.  

3.1 VAL AV STRATEGI 
Strategin för detta exjobb kan närmast beskrivas som en fallstudie. Fallstudie är en beteckning som 

innebär att vi gör en undersökning på ett specifikt undersökningsobjekt. Ett ”fall” kan vara en individ, 

en grupp individer, en organisation eller en situation (Patel & Davidson, 2011). I denna studie sker 

fallstudien på en organisation, fallföretaget Peab i region Bygg Bostad Väst. Denna region är ett bra val 

för denna studie då utvecklingsingenjören för VP på Peab anser att regionen är en av de regioner som 

kommit längst i användandet av projekteringsmetoden. 

3.2 GENOMFÖRANDE OCH OMFATTNING 
Figuren nedan (figur 2) beskriver det generella genomförandet för detta examensarbete och omfattning. 

Studien är uppdelat i två delar, Del 1 & 2. Initialt är en litteraturstudie gjord, vilket redovisas i kapitel 2 

”Litteraturstudie”. Därefter har en ingående intervju (intervju 1) genomförts på fallföretagets kontor i 

Stockholm med en utvecklare av VP. I detta arbete benämns denne person som utvecklingsingenjören. 

Parallellt inhämtades en projektrapport från Peab som togs fram vid utvecklandet av VP 2005. Som 

avslutning i Del 1 gjordes ett antal besök på stadsbiblioteket i Göteborg för att inhämta metodlitteratur 

inför Del 2. Den andra delen, Del 2, består av två intervjuer (intervju 2 & 3) parallellt med en 

observationsstudie. Intervjuerna hölls med projekteringsledare som innehar erfarenhet av VP-metoden. 

Observationerna utfördes på en arbetsplats med en mötesfrekvens på 1 möte i veckan, under en månads 

tid. Sammanfattningsvis avslutades detta i en databehandling, där intervjuer och observationer 

transkriberades från att samtliga intervjuer spelats in. Dessa kunde sedan analytiskt behandlas och 

redovisas i den slutliga rapporten.  

 

Figur 2 Visualisering av genomförande 
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3.2.1 Motivering till val av genomförande 

I denna studie har information primärt inhämtats från intervjuer och observationer och en projektrapport. 

Intervjuer har gjorts med personer som valts utifrån deras roll och betydelse för den information som är 

eftersökt. Det har även valts ut från den hänvisning författaren fått av sin interna handledare på 

fallföretaget. Utvecklingsingenjören blev snabbt fastställd som en respondent då denne person var med 

vid framtagandet av VP för fallföretaget. De intervjuade projekteringsledare har blivit utvalda med 

hänsyn till att de i dagsläget leder stora projekteringsprojekt med VP som metod.  Observationer har 

också utförts för att klargöra hur forskningsområdets metod praktiskt används i organisationen. Dessa 

två tekniker har legat till grund för den största delen av det empiriska materialet men även vissa interna 

företagsdokument har bidragit till denna utvärderande forskningsstudie. Motivering till kombinationen 

av metodvalen intervju och observation återfinns vid underkapitel 3.4.3.2. 

3.3 BESKRIVNING AV ANGREPPSÄTT 

3.3.1 Forskningsarbete 

Denna forskningsstudie är utförd med en kvalitativ ansats. Med kvalitativt inriktad forskning menas att 

datainsamlingen fokuserar på ”mjuk” data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser 

(Patel & Davidson, 2011). Vidare menar Patel & Davidson att vid kvalitativa forskningsstudier deltar 

även forskaren i studien. Olsson & Sörensen (2001) beskriver att kvalitativa forskningsarbeten 

karaktäriseras även av att forskaren är subjektiv och tar sig an problemet på fysiskt sätt där ofta långvarig 

kontakt förekommer med undersökningsobjektet. I denna studie genomförs först en insamling av teori i 

from av en litteraturstudie för ämnet Visual Planning i byggverksamhet. Litteraturstudien ligger då till 

grund för arbetets analytiska del. Det är alltså litteraturstudiens resonemang som sedan ställs mot de 

upptäckter som fallföretagets olika informationskällor redovisar. Dock är studiens slutliga resultat och 

analys subjektiva och bygger på författarens egna tolkningar när jämförelsen mot teorin är gjord. 

3.3.2 Litteraturstudie 

3.3.2.1 Sammanfattat genomförande 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att skapa kunskaper inom forskningsområdet, Visuell 

Planering i byggbranschen. Denna litteraturstudie har även fortlöpt kontinuerligt under hela arbetets 

gång. I den initiala delen i arbetet med litteraturstudien lades mycket tid på att beskriva ursprunget kring 

VP. Här identifierades TPDS som grundteorin kring utvecklandet av VP. Arbetet har då fortsatt 

eftersträva information kring vilka nyckelfaktorer som används enligt TPDS och studien lyfter fram 

några av de främsta aspekterna. Likaså LPD från lean-teori har bidragit i förståelsen för att skapa en 

kunskap kring vad VP bidrar med. Det lades mycket tid kring att söka fram artiklar och tidigare 

forskning inom ämnet, Visuell Planering. Tidigt påträffades en avsaknad kring granskad vetenskaplig 

teori av VP. Detta blev då ett tämligen stort hinder i att kvalitetssäkra den information som erfordrades. 

Dock gavs samma uppfattning som använts i arbetets inledande stycken om att forskningsämnet fordrar 

mer studier och kunskap. Således kan detta arbete ge en förbättrad insikt kring VP i byggbranschen. Ett 

antal tidigare arbeten utförda inom VP, som upptäckts, fokuserar på det tekniska användandet av 

metoden och lite om dess mjuka värden och egenskaper. Dock var dessa arbeten av mindre omfattande 

karaktär då två av tre påträffade arbeten om VP var på 15hp för en högskoleingenjörsexamen. Det är 

emellertid svårt att kartlägga alla aspekter av metoden då den fortfarande ses som relativt ny i 

byggbranschen. Detta är tillika ett hinder i arbetet med litteraturstudien, då det finns ännu färre studier 

gjorda på VP i byggbranschen. Metoden härstammar från bil- och industribranschen och är därför 

utvecklad för att optimera tjänstemannaproduktiviteten vid fabriksproduktion. Dock upptäcktes att 

förarbetet, det vill säga produktutveckling som för övrigt är väldigt likt byggbranschens 

projekteringsskede, har vissa likheter. Det är dessa likheter som också lyfts fram i examensarbetets 

litteraturstudie.  
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3.3.2.2 Litteratursökning 

Vid sökningen av vetenskapliga artiklar användes till största delen Google Scholar via inloggnings-

uppgifter från Luleå Tekniska Universitet. Därav gavs åtkomst till de flesta av artiklarna. Vid arbetet av 

sökningen användes ett antal variabler för att avgränsa utbudet. Sökord som användes var: Visual 

Planning, Lean, Product Development, Construction Design Planning, The Toyota Model, Visual 

Management, Task Visualization. Vid sidan av sökorden avgränsades sökresultatet med årtalen 2005-

2015. Den tidsperioden grundar sig i att den VP-metod som fallföretaget använder sig av är från 2005. 

Denna sökmetodik begränsade antalet publikationer från ett antal tusen sökresultat till några hundra 

sökresultat. Då det trots allt är några hundra sökresultat återstående går det inte att granska samtliga för 

att därefter välja artiklar. Därför fick de artiklar som verkade mest relevanta, utifrån min egen 

uppfattning, väljas.  

En annan bidragande metod som användes vid sökandet av vetenskapliga artiklar var genom 

korrespondens med en författare till en artikel om Visual Planning, verksam som doktorand på 

Chalmers. Vid granskning av denne författare upptäcktes ett antal publikationer som han hade 

medverkat i. En förfrågan ställdes om åtkomst av dessa avhandlingar. Författaren svarade och översände 

samtliga av hans verk. Utifrån dessa kunde nya källor identifieras. Där togs en ny sökning på dessa 

sekundärkällor för att kvalitetssäkra referenserna. Flera av källorna var citerade och refererade av andra 

författare och en slutsats om god validitet kring källorna kunde dras. Då kunskapsområdet kring visuell 

planering i byggrelaterad verksamhet är begränsat blev litteraturstudien ofta citerad av dessa funna 

forskare:  

Lindlöf, L. & Söderberg, B., 2011. Pros and cons of lean visual planning: experiences from four product 

development organisations. Int. J. Technology Intelligence and Planning, Vol. 7, No. 3, pp. pp.269-279. 

Lindlöf, L. & Söderberg, B., 2013. Towards Lean product development - prerequisites for implementing 

Visual planning. Göteborg, u.n., pp. 1-14. 

Trygg, L. & Lindlöf, L., 2012. Task visualization in product development - improved communication 

for development teams. Göteborg, Chalmers University of Technology, Division of Operations 

Management. 

Utöver internetsökning av kunskap i form av rapporter och artiklar så har även böcker och vetenskaplig 

litteratur inhämtats från Göteborgs stadsbibliotek.  

3.4 INSAMLINGSMETOD EMPIRISK DATA 

3.4.1.1 Kvalitetskriterier vid intervju 

Olika typer av intervjuer kan beskrivas utifrån några allmänna kvalitetsmått. En väl genomförd intervju 

ger data som uppfyller särskilda krav på användbarhet. Vilka är då kraven? I vetenskapliga sammanhang 

nämns ofta: 

 Metoden måste ge tillförlitliga resultat (kravet på reliabilitet) 

 Resultaten måste vara giltiga (kravet på validitet) 

 Andra ska kritiskt kunna granska slutsatserna. 

(Lantz, 2013) 

Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, handlar inom beteendevetenskapen om hur starkt eller pålitligt 

uppmätta värden i exempelvis ett test eller experiment är (Lanke, 2015). Lantz (2013) anser att det är 

viktigt att intervjuaren tolkar svaren på rätt sätt så att inte svaren är påverkade av dennes egen 

uppfattning och på så sätt får ett ej korrekt resultat.  

Intervjuer spelades in och transkriberades i efterhand för att författaren skulle kunna återge och analysera 

vad som sades under intervjun. Detta val av metod gjorde att det blev lättare för författaren att kunna 
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återge respondentens svar på ett så korrekt sätt som möjligt. Dock sammanfattas intervjuerna och vid 

dessa tillfällen finns risker att uttryck och stycken blir omformulerade och på så sätt skadar reliabiliteten 

i datamaterialet. Därav har flera korrekturläsningar gjorts i efterhand av författaren i det slutliga skedet 

av studien för att säkerställa att sammanfattningarna är korrekta. 

Validitet även kallat giltighet handlar om hur pålitlig informationen från intervjun blir, enligt Lantz 

(2013). Det går även att förklaras som den tillförlitlighet med vilken ett mätinstrument representerar 

innehållet eller funktionerna inom det område mätningen avser (Gustafsson, 2015). Exempelvis kan det 

vara svårt att generalisera, för större populationer vid ett fåtal intervjuer, som slutsats. Därför måste ett 

stort urval väljas för att kunna göra en generaliserad slutsats. En kontrollfråga: Är respondentens svar 

pålitliga att dra slutsatser på, (Lantz, 2013)?  

Samtliga respondenter i denna studie innehar erfarenhet och kunskap inom forskningsområdet. Valen 

av respondent beskrivs senare i detta kapitel. Styrkan av validitet i datan inhämtad från respondenterna 

har tagits med i valen av datainsamlingsmetod och datainsamlingskälla. 

3.4.1.2 Val av intervju som metod 

Kunskapsläget och frågeställningen avgör metoden. I detta fall skall en kvalitativ analys öka förståelsen 

av ett fenomen. Om undersökaren väljer att söka självrapporterade data, genom exempelvis intervju, 

måste han eller hon ta ställning till vilken grad av struktur intervjun skall ha och därmed också till 

svarsalternativen. (Lantz, 2013) 

Eftersom studien är en kvalitativ undersökning görs en verklighetsprövning genom intervju som 

insamlingsmetod för informationsinhämtning. Således begrundas utfrågningsunderlaget till sökta 

förkunskaper. Det som sökes är ökad förståelse, där en utvecklare av VP på Peab skall ge svar på 

framtagande och tänkt användning av metoden VP i projekteringsarbete. För att få respondentens svar, 

föredras i detta fall halvstrukturerad intervju. Dock går det ej att frångå att underökningens svar kommer 

med stor sannolikhet bli subjektiv. Detta val av metod stöds av att förkunskaper inom problemområdet 

har inhämtats, som emellertid inte konkret används i frågorna, dock tror författaren att frågorna skall 

söka efter ökad förståelse kring framtagande och tänkt användning av metoden vilket är av intresse för 

studien. Som tidigare nämnt är studien avgränsad till att inte gå in på några tekniska lösningar kring VP 

utan fokuserar istället på mer ”mjuka värden”.  

Undersökningar baserade på öppna intervjuer används för att med kvalitativa analyser bidra med ny 

kunskap. Exempelvis kan syftet med uppsatser som har denna ansats ofta beskrivas som ”att öka 

kunskapen om..” (Lantz, 2013) 

3.4.2 Del 1 – Intervju med utvecklare av VP  

I den inledande fasen av studien genomfördes en intervju med en utvecklingsingenjör på fallföretaget. 

Denne kunde svara på hur metoden togs fram och utvecklades för anpassning till fallföretagets 

verksamhet. Intervjun skedde genom en halvt öppen utfrågning. Samtidigt som det ställdes vissa 

följdfrågor för att klargöra vissa resonemang och inriktade frågor för svar som inte skulle hamna långt 

utanför det undersökta forskningsområdet.  

Syftet med denna intervju var att öka förståelsen kring framtagande och nuvarande användning av VP. 

Syftet var avgränsat från tekniska lösningar och fokuserar på mer ”mjuka värden”, samt är avgränsat till 

enbart projekteringsarbete och inte produktion. Sökt från intervjun var kunskap för ökad förståelse med 

metoden VP för fallföretaget. 

3.4.2.1 Val av respondent 

Skälet till varför denne respondent valdes kommer från det första skede som gjordes i studien. Där 

upptäcktes att personen i fråga arbetade på Peab som utvecklingsingenjör och verkade med att ta fram 

metoden VP för fallföretaget. Personen blev då högst intressant att intervjua i hopp om att kunna ge en 
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bild av hur det tänkta syftet med metoden är. Detta föranledde intervjun som legat till grund för en del 

av det empiriska material som inhämtats under arbetets genomförande.  

3.4.2.2 Vad ska intervjun generera? 

Det som vad söktes från intervjun var hur VP togs fram, hur den används och hur den stämmer med vad 

av litteraturstudien beskriver som positiva egenskaper med metoden. 

 Hur används VP i Peab – och varför används den på det sättet? 

 Varför har Peab valt att ta fram VP som en projekteringsmetod i företaget? 

 Vad är tänkt att få ut av VP som projekteringsmetod? 

3.4.3 Del 2 – Observation & intervjuer av faktiskt VP-projekt  

Den andra delen av studien består av observationer av ett faktiskt byggprojekt där VP används som 

metod i projekteringen. Från denna observation kunde VP-möten studeras i skarpt läge, vilket då kunde 

sättas i relation till tidigare funnen teori och intervju. Här kunde samtal även föras med folk som har 

erfarenhet av metoden utöver det faktiska genomförandet. Det observerade projektet heter Kvarteret 

Hajen och är beläget i Mölndal centrum. Observationerna skedde på plats i den inledande fasen av 

produktionen. 

3.4.3.1 Val av respondenter 

De 2 intervjuade projekteringsledare är valda utifrån de förutsättningar som gick att tillgå och som stod 

i relevans till studiens sökta förståelse. I samråd med intern handledare för fallföretaget diskuterades det  

vilka som skulle intervjuas. De två intervjuer hölls med projekteringsledare som innehar erfarenhet av 

VP-metoden. Båda projekteringsledarna arbetar med stora byggprojekt där de förnärvarande bedriver 

projektering med VP som metod. Dessa två respondenter ansågs således som goda val i förhållande till 

eftersökt information. 

3.4.3.2 Observation som datainsamlingsmetod 

Observationer är framförallt användbara när vi ska samla information inom områden som berör 

beteenden och skeenden i naturliga situationer. När vi använder ordet ”beteende” i detta sammanhang 

menar vi inte bara fysiska handlingar utan även verbala yttranden, relationer mellan individer, 

känslouttryck och liknande. Dessutom används observationer ofta för att komplettera information som 

har samlats in med andra tekniker. (Patel & Davidson, 2011) 

I denna studie blev valet av att använda observationer som datainsamlingsmetod ett naturligt val. VP är 

en väldigt fysisk metod och utan att faktiskt medverkat i ett projekt blir det svårt att få en enhetlig bild 

av metoden. Till skillnad från intervju och enkät är vi inte beroende av att individerna har en tydlig 

minnesbild som de dessutom ska kunna vidarebefordra så att vi uppfattar den rätt (Patel & Davidson, 

2011). Detta gör att kombinationen av intervju och observation skapar en bättre helhet i den kvalitativa 

studien.  

Det är en aspekt som är viktig att ta med, vad det gäller kvaliteten i studiens datainsamling, om intervjuer 

är helt representativa? Det vill säga om man enbart kan förlita sig på minnen och erfarenheter från 

intervjuer, vilket kan utelämna uppfattningar som istället kan upptäckas vid observation. Därav blir 

kvaliteten i det empiriska materialet bättre vid kombination av intervju och observation som 

datainsamlingsmetoder. 

3.4.3.3 Olika typer av observationer & metoddiskussion 

Observationer kan genomföras på olika sätt. Man kan i förväg bestämma vilka beteenden som är 

intressanta att iakttaga under observationen och i förväg arbeta fram ett observationsschema. Man kan 

likaså använda sig av ett utforskande syfte och istället försöka observera och erhålla så mycket kunskap 

som möjligt, vilket då utesluter ett i förväg färdigställt observationsschema. (Patel & Davidson, 2011) 

Det är det sistnämnda alternativet som studien använder sig av då det bäst lämpar sig för observation i 
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en VP-projektering, just för att författaren hade svårt att identifiera vika ingående delar som skulle ligga 

till grund för ett i förväg bestämt observationsschema.  

Det finns fyra variabler vad det gäller observatörens förhållningssätt. Skall observatören vara deltagande 

eller icke deltagande, skall observatören vara känd för observationsgruppen eller skall observatören vara 

okänd för gruppen. 

Det som författaren ville observera i denna studie var ett verkligt genomförande av en detaljprojektering 

med VP som metod. Därför valde författaren att medverka vid en skarp byggprojektering i ett projekt 

vid centrala Mölndal. Under observationerna kunde beteenden och diskussioner identifieras för att i 

senare skeden kunna ställas mot intervjuer och teori. Observationen registrerades via deltagande i 

projekteringsmöten. Observationsförhållandet var ej deltagande för att inte påverka samtalen och 

diskussionerna under mötena.  

Oavsett vilken typ av observation man använder så måste några huvudfrågor tas ställning till: 

 Vad ska vi observera? 

 Hur ska vi registrera observationerna? 

 Hur ska vi som observatörer förhålla oss? 

(Patel & Davidson, 2011). 

De tre frågeställningarna från föregående stycke motiveras av att observation av VP är det mest effektiva 

komplement till min datainsamlingsmetod vid sidan av studiens intervjuteknik. Detta ger kunskaper där 

annars viss information hade gått förlorad vid användning enbart intervjuteknik. Informationen erhölls 

genom medverkande i projekteringsmöten. Vid dessa tillfällen var min närvaro känd, men med icke 

deltagande. Detta motiveras av att det ej gick att frångå min närvaro vid mötena. Istället skedde en 

presentation av mig vid starten av det första mötet. Med största sannolikhet påverkade inte min kända 

närvaro resultatet av observationerna, då mötets struktur tvingade medlemmarna till ett visst 

engagemang och fokusen på min medverkadan kändes försvinna i samma stund som mötespunkter 

började diskuteras. Mitt icke deltagande gjorde även att min närvaro upplevdes försvinna från 

gruppmedlemmarna så fort mötet påbörjades. Således kändes observationsmetoderna som trygga val. 

Under mötena förde författaren noteringar där författaren efter mötet renskrev ett A4 av observationerna 

under mötet. Till beskrivningen efter mötet skrev författaren en kort analys på saker som tydligt kunde 

noteras för analys. På så sätt gav det mig en hjälp inför den totala studiens analysdel. Denna arbetsmetod 

med renskrivande av observation, direkt efter mötet, gjordes med hänsyn till Patel & Davidson (2011) 

råd om; direkt efter att observationsperioden är slut är det viktigt att observatören skriver ner en 

fullständig redogörelse över sina observationer så fort som möjligt. Dessutom i kombination av att vid 

tidigt nerskrivande av resultat kan mer kommas ihåg än vid senare tillfälle. 

3.5 ANALYSMETOD  
Hjerm & Lindgren (2010) förklarar att kvalitativ forskning snarare innehåller beskrivande ord än siffror. 

Detta är något som beskriver även denna studie. Hjerm & Lindgren (2010) förklarar även att studiens 

inhämtade datamaterial måste förberedas väl innan påbörjad analys. I denna studie har samtliga 

intervjuer spelats in för att i ett senare skede transkribera svaren. Därefter har även en sammanfattning 

gjorts av de transkriberade intervjuerna. Detta i syfte av att skapa en lättare översikt av samtlig 

information från varje intervju. Dessa sammanfattningar ligger som bilagor sist i arbetet. Observationer 

har också sammanfattas och ligger bifogat sist i arbetet.  

Under själva analysen har det sammanfattade datamaterialet granskats utifrån funnen forskning från 

litteraturstudien. Den sammanställda tabellen från avsnitt 2.6 Analysmodell – Centrala inslag i VP-

metoden. Det som gjordes som första steg i analysen var att markera i datamaterialets sammanfattningar 
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de likheter och skillnader påträffats. Därefter blev det lättare att kunna jämföra studiens Del 1 (den 

tänkta användningen av VP) med studiens Del 2 (den verkliga användningen av VP), vilket är analysens 

andra steg. Denna jämförelse gjordes med hänsyn till examensarbetets syfte där den tänkta 

användningen och förväntade effekten av VP (från del 1) jämförs med den praktiska användningen och 

upplevda effekten av metoden idag inom Peab.  

Resultatet av denna jämförelse från analysen kunde sedan presenteras i rapporten med en struktur som 

förhåller sig till analysmodellen. Detta kunde sedan i examensarbetets avslutande kapitel diskuteras, 

mot bakgrund av ovan, genom ett antal utvecklingsmöjligheter för Visuell Planering.  
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4 FALLSTUDIE - VISUELL PLANERING  

Detta kapitel utgör studiens resultat och även analys utifrån den litteraturstudie som är gjord. En 

jämförelse görs sist i detta kapitel mellan fallföretagets tänkta- och verkliga användning av VP i 

projekteringsarbete, med fokus på de centrala inslag som analysmodellen presenterar i tabell 1. 

4.1 EN KORT INLEDANDE BESKRIVNING AV VP 
I detta avsnitt beskrivs generellt hur Visuell Planering används i projekteringsarbete, med avseende hur 

Peab använder VP. Källan till nedan beskrivet genomförande av VP kommer från författarens egen 

definition utifrån Peabs projektrapport från framtagandet av VP (Bilaga 7.1) och från 

utvecklingsingenjören av VP på företaget Peab (Dalman, 2015). 

VP-mötet går ut på att stämma av och redovisa frågor/problem som projektörerna innehar. På så sätt 

projekterar inte gruppen något på själva mötet. Detta genomförs istället innan och efter VP-mötet. På 

mötet används ett antal tavlor (se figur 3). Dessa tavlor används för att visualisera planeringsarbetet och 

fördela arbetsuppgifter. VP-mötet bör maximalt vara en timma. Informationstavlan redovisar allmän 

information kring projektet, som t.ex. att projektet står med i media eller att det finns några 

arbetsmiljökrav etc. VP-tidplanen visar när projektörerna förväntas leverera delmål och slutmål i 

projekteringen. Från/till-matrisen är huvudtavlan i VP-mötet. Där redovisas och granskas frågor som 

projektörerna har till varandra. Först gås föregående veckas frågor/problem igenom och därefter tas nya 

frågor/problem upp. Dyker frågor upp som är av sådan art att projektet kan få stora problem eller till 

och med stanna av, flyttas dessa över till Knäckfrågetavlan. Dessa frågor har då större prioritet än andra. 

Slutligen förs redovisade och beslutade frågor/problem över till Beslutslistan/tavlan där det sedan 

sammanställs och bokförs. VP-mötet ska hållas på maximalt en timme och det är projekteringsledaren 

som ansvarar för att detta hålls. Vid sidan av VP-mötet hålls externa problemlösarmötet eller särmöten, 

där frågor/problem diskuteras och sedan presenteras på VP-mötet. 

 

Figur 3 Tavlor som används på VP-möten 
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Avsnitt 4.2 redovisar den tänkta användningen av VP. Detta avslutas i en analysdiskussion med fokus 

på de centrala inslagen från analysmodellen. 

Avsnitt 4.3 redovisar den verkliga användningen av VP. Detta avslutas i en analysdiskussion med fokus 

på de centrala inslagen från analysmodellen. 

Avsnitt 4.4 redovisar en sammanvägd jämförelse mellan analysdiskussionen i 4.1 och 4.2, detta med 

samma fokus på de centrala inslagen som analysmodellen presenterar i tabell 1. 

4.2 PROJEKTERINGSMETODENS TÄNKTA ANVÄNDNING AV FALLFÖRETAGET 
Vid framtagandet av Visuell Planering hos fallföretagets verksamhet upprättades en projektrapport 

2005. Denna projektrapport ligger till grund för hur projekteringsmetoden används och är framtagen för 

verksamheten än idag. Dock med ändring av VP för produktion, som beskrivs sist i företagets 

projektrapport. En sammanfattning av rapporten är gjord och ligger med som en bilaga sist 

examensarbetet. När VP togs fram drevs utvecklingsprojektet av en projektledare, kallad 

utvecklingsingenjör, som har intervjuats i denna studie. Denne kunde svara på syfte kring framtagande 

och hur den tänkta användningen ser ut. Intervjun är sammanfattad och bifogad som en bilaga sist i 

examensarbetet.  

Förkortningar:  

PC Platschef 

EI Entreprenadingenjör 

UI Utvecklingsingenjör 

4.2.1 Fallföretagets tankegångar vid framtagande av Visuell Planering 

Fallföretaget beskriver initialt i projektrapporten från 2005, som togs fram vid framtagandet av VP, att 

chefer i byggbranschen har ofta väldigt stor arbetsbelastning i kombination med stora ansvarsområden. 

De beskriver även att flera personer i branschen upplever en stress och otillräcklighet vad det gäller 

arbetsuppgifter tack vare situationen. Vidare beskriver rapporten att det gäller generellt men i synnerhet 

PC. Detta leder i sin tur till att PC måste får mer stöd för att underlätta deras arbete. Vidare beskriver 

projektrapporten att projekteringen är en avgörande del i om ett byggprojekt blir lyckat eller ej. De 

beskriver att felaktiga beslut i projekteringsstadiet kan bli väldigt kostsamt i senare skeden i projektet. I 

projektrapporten redovisar de ett allmängiltigt förhållande mellan kostnader och arbeten i olika skeden. 

Exempelvis motsvarar 1 timme i programskedet, 10 timmar i projekteringsskedet, 100 timmar i 

produktionsskedet och 1000 i förvaltningsskedet. Här menar intervjuad utvecklingsingenjör från 

fallföretaget att det inte är mer resurser som läggs initial i projektet för att lösa problem tidigt. Utan att 

det är samma mängd resurser fast på ett smartare och effektivare sätt. Vidare menar han att detta är en 

viktig punkt vad det gäller syftet och modellen för visuell planering. Det hela handlar om att inte tillföra 

några fler resurser i projekteringen utan använda de resurser man har på ett effektivare sätt, förklarade 

UI.  

Fallföretagets projektrapport beskriver att i projekteringen har projektledaren eller projekteringsledaren 

en nyckelroll ifall det kommer bli lyckat eller ej. Vidare förklarar de att det ofta händer att projektledaren 

hamnar i tidsnöd av olika händelser. Till exempel kan det bero på oförutsedda händelser, ej fastställda 

roller, samarbetssvårigheter mellan gruppmedlemmar, sena beslut eller ändringskrav från beställare, 

beskriver projektrapporten. De berättar också om att de som medverkar i projekteringen prioriterar 

uppgifter olika, vilket leder till sena svar på frågor till andra medverkande i projekteringen. UI förklarar 

att delaktigheten i VP gör att samtliga gruppmedlemmar får en möjlighet att själva bestämma, inom 

givna ramar, när man skall leverera sina handlingar. Det är viktigt att man sätter sina egna tider när man 

skall vara klar, beskriver UI. Vidare redogör UI att syftet bakom detta kommer från att om man sätter 

sin egen tid så är det mycket större sannolikhet att man kan leverera på den utsatta tiden, motsatt om 

någon annan talar om när man skall vara klar. Samtidigt sätter de en viss press på individen för om att 
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man inte levererar på sin egen utsatta tid så är det bara dig själv att skylla, utvecklar UI. Vidare beskriver 

UI också att projektörerna får mer eget ansvar vilket nästan alltid leder till större engagemang och 

delaktighet. Det leder även till att leveranstider blir mycket mer säkra och att handlingarna framkommer 

i tid på ett annat sätt, förklarar UI. 

I projektrapporten från 2005 nämner de vad det gäller produktutveckling att de i syfte vill öka den interna 

effektiviteten. Därtill nämner de olika typer av metoder och hjälpverktyg (CAD, FEM, PDM etc.) som 

fokuserar på hårda värden. De beskriver även att den andra delen riktar sig istället till mjuka värden av 

produktutveckling som teamwork, ledarskap, motivation och autonomi. Vidare beskriver de att det 

aldrig går att utesluta den mänskliga sidan om man vill uppnå verkliga resultat. I projektrapporten har 

de identifierat ett antal orsaker till sena färdigtidpunkter i projekteringen. Det ena är ”gör det sen” 

syndromet. Detta beskriver de som ett tankesätt om att projektörer ofta skjuter upp något till sista sekund. 

Det andra är att personer kan ha för många arbetsuppgifter samtidigt. Det sista som fallföretagets 

presenterar i projektrapporten är att olika aktiviteter är kopplade till varandra, således ackumuleras 

förseningar samtidigt som tidsvinster går förlorade. Detta är alltså något som enligt projektrapporten låg 

till grund för framtagandet av visuell planering.  

Ett annat hinder till ineffektiv byggutveckling där projekteringen står i fokus är något som beskrivs som 

ett gemensamt branschproblem, förklarar UI. Han menar att det är för kort tid mellan projekteringsstart 

och spaden i backen vilket leder till att i många fall påbörjas produktionen med dålig kvalitet på 

handlingarna. Idag är det vanligt att entreprenörer bygger på förfrågningsunderlag och sedan 

revideringar och mail under resans gång menar UI. Huvudsyftet med framtagandet av VP, från 

projektrapporten och förklarat av UI, var att skapa bättre kvalitet i handlingarna innan produktionsstart. 

Dvs. få bättre bygghandlingar, granskade godkända bygghandlingar. 

4.2.2 Fallföretagets modell av Visuell Planering 

Projektrapporten beskriver att företaget ansåg att den visuella planeringsmetoden går att tillämpa i 

byggbranschen, där störst effekt gick att se i projekteringsarbeten utan att tillföra en utökad resursinsats. 

Vidare beskriver de att det blev färre fel under arbetets gång och handlingar som blev klara i tid.  

Den första delen projektrapporten beskriver kring vad VP tillför fallföretagets verksamhet var 

målnedbrytning och planering. Vidare ansåg de, beskrivet från projektrapporten, att den 

planeringsteknik och de planeringsmetoder som sedan tidigare tillämpats i fallföretaget var väl utvecklad 

och så detaljerad att den visuella planeringsmetoden inte tillförde mycket nytt för dessa. Dock förklarar 

projektrapporten att VP-metoden tillförde tydligare delmål och slutmål. Här kan den visuella 

planeringsmetoden ses som ett komplement genom att metoden möjliggör att fokus läggs mer på 

människan, teamwork, ledarskap och utnyttjande av kunskap och erfarenheter vid genomförandet av 

planeringen, enligt projektrapporten för VP.  

Den andra delen kring vad VP tillför verksamheten enligt projektrapporten är kontroll av 

arbetsbelastning. I traditionell planering riktas fokus på aktiviteter, vilken tidsordning de har, hur dessa 

är kopplade till varandra samt vilka av aktiviteterna som är ”kritiska” och mer styrande än andra, 

beskriver projektrapporten. Vidare nämns att denna kunskap är nödvändig för att få grepp om hur 

projektet ska drivas och för att se när aktiviteterna kan vara klara. Det är först när en grundlig planering 

och en tidplan är gjord som det går att sätta delmål och att få fram en sluttid för projektet, förklaras i 

projektrapporten. Från projektrapporten beskriver man att i den visuella metoden sätts 

gruppen/individen i fokus istället för aktiviteten och får då ett tydligare fokus på människan. Man 

beskriver vidare i projektrapporten att projektmedlemmarna ofta är ganska vana kring hur de skall utföra 

aktiviteten och därför är det lättare att flytta fokus till individen i projekteringen. Enligt intervjun med 

UI så finns det exempel på när arbetsbelastningen blir bättre när man använder VP. Dock har detta bara 

påträffats i produktionen och inte i projekteringen menar UI. Från projektrapporten beskrivs att i 

pilotprojekten gjordes ej en kontroll av arbetsbelastningen på det sätt som VP-metodiken förordar. 

Vidare beskrivs i projektrapporten att det visade sig svårt att göra en sådan kontroll, då de olika 
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personerna i projekten ofta är från olika företag och de ansåg sig ha en god kontroll över att rätt 

arbetsinsats gjordes i projektet enligt det avtal som gäller mellan partnerna. Även UI beskriver att det 

finns en risk med att fördela arbetet mellan gruppmedlemmarna, i hopp om att jämna ut 

arbetsbelastningen. UI menar att detta beror på att projekteringsgruppen består av externa konsulter 

vilket leder till ett avtal om vad som innefattar deras arbete. Konsulterna menar att byggentreprenören 

inte har att göra med vilka resurser som konsulten lägger på projektet, vidare menas att han kommer 

leverera på utsatt tid, förklarar UI. De är det som står i kontraktet parterna emellan. Vidare menar UI att 

konsulterna tycker att det är onödigt och byråkratiskt att fördela arbetsuppgifterna mellan 

kontraktsgränserna och såg på så sätt ingen nytta med det. Enligt projektrapporten för VP ansåg man i 

projektrapporten att metodens kontroll av arbetsbelastning återstår att testats. 

Den sista delen kring vad VP tillför verksamhetenen enligt projektrapporten är projektstyrning. Ett 

viktigt styrhjälpmedel i byggentreprenadsprojekt är möten och de protokoll som skrivs på dem, beskriver 

projektrapporten. Vidare beskrivs att mötena behandlar ofta olika sakfrågor som är av intresse för enbart 

en mindre del av de inblandade i projekten. Projektrapporten beskriver att det är sällsynt att generella 

möten hålls där samtliga aktörer är representerade. Möten som hålls är exempelvis Projekteringsmöten, 

Byggmöten, UE-möten, Installationsmöten, Lagbasmöten osv. På mötena skrivs protokoll som 

innehåller allmän information, frågor, beslut, diskussioner och fördelningar av arbetsuppgifter, förklarar 

de i projektrapporten. Vidare beskrivs även att mötesprotokollen distribueras till mötesdeltagarna och 

andra enligt distributionslista. UI förklarade att projekteringsmetoden VP är ett system som tvingar eller 

styr projekteringsledaren och grupp-medlemmarna in i vissa roller, så att man arbetar på ett mer specifikt 

sätt. Man förväntas ha gjort vissa arbetsuppgifter och det blir synligt om man inte gör det, menar han. 

Vidare menar UI att detta leder till att projekteringsarbetet blir tydligt och fokus läggs på det som är 

viktigt. Det leder även, menar UI, till en underlättnad för projekteringsledaren då det ingår att överlämna 

en hel del beslut och man måste ta hjälp av gruppen. Sedermera förklarar UI att det leder på så sätt till 

en mer delaktighet för samtliga projektörer och skapar en gemensamhet och gemensamma beslut. 

UI förklarar att grunden i VP ligger i att man försöker belysa problem och lyfter upp dem på tavlor så 

att alla ser. Vidare förklarar han att detta synliggör hur mycket problem som projektet har som sedan 

fördelas inom gruppen för problemlösning. Ser man ett ”konsultområde” på tavlan som har många 

lappar/problem är det bra om man lägger lite extra energi på dessa, menar UI. Tack vare lapparna och 

det visuella systemet, beskriver UI, så ser man direkt hur projektet ligger till. Hade man istället använt 

traditionella protokoll så hade det blivit väldigt svårt att på ett tydligt sätt se vilken projektör som har 

flest problemfrågor på sitt bord, beskriver UI. Han beskriver även att om man för protokoll så blir det 

också mycket text då protokollet avspeglar hur mycket som sägs på mötet. Vidare menar UI att detta 

leder till att man inte får någon samlad bild av helheten, därtill tar det lång tid att kommunicera 

protokollet. 

Peabs projektrapport beskriver att den visuella planeringsmetoden ställer krav på tätare möten.  Vidare 

förklarar man att projektmedlemmarna har därmed inte lika stor möjlighet som tidigare att ha flera 

uppgifter samtidigt, utan måste koncentrera sig på det aktuella projektet. Projektrapporten beskriver 

också att ha flera uppgifter samtidigt är en av grundorsakerna till att projekt blir sena. Detta motverkas 

av de täta mötena, förklarar man i rapporten. De beskriver även att de täta mötena medför att problem 

och uppgifter som ska lösas, hela tiden hålls aktuella och löses snabbt. Vidare beskriver de i 

projektrapporten att mindre total tid läggs ner på projektet, man arbetar effektivare.  

Även UI förklarar att den korta tiden på mötena och den frekventa mötestätheten är något som är väldigt 

avgörande vad det gäller VP. Han menar även att man skall ha minst ett möte i veckan, men Peab har 

även använt sig av en mötetstäthet på 2 gånger i veckan. UI beskriver att problemet med att enbart ha 

traditionellt möte varannan vecka är att många personer skjuter upp sitt arbete till sista dagen och i vissa 

fall glömmer man bort saker. Om man istället har lite mer täta avstämningar så är man på arbetet hela 

tiden, förklarar UI. Från projektrapporten framgår att visualisera mötena och sätta upp lappar på tavlor 

medför att protokollskrivande och distribuerande blir överflödigt, man slipper en hel del administration. 
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Vidare beskriver projektrapporten att med täta möten så hinner man inte heller skriva protokoll och 

distribuera det innan nästa möte är igång. Det som visats sig finnas ett behov av är att dokumentera de 

beslut som tas, en beslutslista, för att sedan distribuera den, beskriver man i projektrapporten. De 

förklarar även att arbeta på detta sätt innebär att fokus sätts på mål, problem och hur dessa ska lösa samt 

vilka beslut som är tagna. De förklarar i projektrapporten att mötena blir effektivare till sitt innehåll. 

Vidare förklaras att det blir tydligare vad som ska göras, av vem, och när det ska göras. UI förklarade 

att om man tittar på det som generellt är eftersök hos de involverade i ett projekteringsarbete så är det: 

Vad är det Jag skall göra och när skall jag leverera? Det ser man inte i ett protokoll på något tydligt sätt, 

menar UI. Vidare menar han att när man kommer till ett möte så vill de fokusera på att klara av sin 

arbetsuppgift, vilket VP-metoden förtydligar. Här är du, och du skall leverera där, det blir väldigt tydligt 

menar UI. 

Fallföretagets projektrapport beskriver att i pilotprojekten, vid VP-framtagandet, har det ställts mycket 

tydliga krav på fysisk närvaro. Vidare beskrivs att eftersom inga protokoll skrivs kan det svara svårt 

med kommunikationen med de som ej kunde närvara. I projekten förekommer det ibland att några 

intressenter ej kan närvara på möten men vill ändå kunna följa projektets utveckling, förklaras det i 

projektrapporten. Det beskrivs även att det är lite svårare att hantera detta om man ej skriver 

kontinuerliga protokoll. Projektrapporten presenterar en lösning genom att distribuera beslutslistan men 

även genom att till dessa intressenter sammanställa enkla delrapporter om projektet med den periodicitet 

som intressenterna har behov av. 

Intervjuad UI förklarade att tack vare att projektörerna tar ansvar för sina egna arbetsuppgifter t.ex. sina 

leveranser, så blir arbetsgången något som kan liknas av ett ”självspelande piano”. Dvs. att det lättar 

trycket på projekteringsledaren, menar UI. Vidare förklarar UI att den äldre sortens projekteringsledare 

använde en lite annan stil, innan man började använda VP. Projekteringsledaren var oftast jätteduktig 

och kunde nästan allt, med sin erfarenhet av många år i branschen och detta märktes på mötena, beskriver 

UI. UI menade på att de talade i princip om för alla projektörer vad de skulle göra och hur de skulle lösa 

sina uppgifter. I VP lägger man mer tryck på att specialisterna skall lösa frågorna vilket lättar trycket på 

projekteringsledaren och leder till att hela projekteringsarbetet blir ett ”självspelande piano”, beskriver 

UI. Ändock måste projekteringsledaren övervaka arbetet och styra arbetet så att man har koll på vad 

specialisterna håller på med, förklarar UI. Att arbeta på ett sådant strukturerat sätt skapar ordning och 

reda menar UI, vilket i sin tur leder till en ökad kvalitet i arbetsprocessen. Vidare förklarar UI att det 

blir mer tydligt vem som skall ha hand om ett problem och lösa det. 

Enligt både fallföretagets projektrapport och UI beskriver att i VP kopplar man projekteringstidplanen 

mot produktionstidplanen så att samtliga projektörer kan se relationen där emellan. Det är detta visuella 

system som göra att man ser när vi skall exempelvis börja gjuta platta och då förstår projektörerna att 

de inte kan dra på sina handlingar utan måste bli klara i tid, förklarar UI. Vidare beskriver han att detta 

kan de självklart traditionellt förstå ändå men det blir mycket mer tydligt när man har en visuell bild och 

ser tidsrelationerna direkt. Repetition säkerställer ytterligare kvalitetskontroller i projekteringen, menar 

UI. Den sista punkten på VP-mötets dagordning är att gå igenom vilka beslut som tagits under det 

stundande mötet, förklarar UI. Vidare beskriver UI att av erfarenhet har det förekommit tillfällen då 

mötesmedlemmar reagerar på vissa tagna beslut. Detta kan bero av fler orsaker men som leder till att 

beslutet verkligen är säkerställt, innan det sätts i verkan, beskriver UI. I VP-metoden för Peab 

förespråkas en repetition; vad har vi för problem, har vi löst dem, vad har vi för beslut? Ständig 

uppföljning, förklarar UI. 

En annan positiv effekt med modellen som UI beskriver är kunskapsöverföring. Det syftas på att 

modellen föreskriver faktiska och fysiska möten, förklarar UI. Vidare menar han att det inte finns något 

bättre sätt att utbyta information, människor emellan, än att träffas fysiskt. Vid fysiska möten kan språket 

flöda mer fritt och kontroller av hur andra tolkar vad som menas, görs lättare vid fysiska möten, beskriver 

UI. Han beskriver att detta kan leder även till undermedveten kunskapsöverföring. UI menar att det är 
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en viktig förutsättning i modellen att mötena är fysiska. Då blir det en helt annan spets i projekteringen, 

förklarar han.  

 

4.2.3 Analysdiskussion med utgångspunkt i analysmodellen 

Denna analysdiskussion analyserar resultatet från 4.1 med fokus kring litteraturstudiens analysmodell 

tabell 1. Text med kursiv stil beskriver den behandlade fokuspunkten utifrån litteraturstudien. 

Integrering av arbetsprocessens steg 

Från arbetets litteraturstudie beskrivs en ”integrering av arbetsprocessens steg”, vilket handlar om ett 

nära samarbete och god kommunikation mellan olika funktioner i ett projekt. Detta i kombination med 

det Lean-teoretiska förhållningssättet av att minimera slöserier, tillförs hela projekteringsarbetet ett 

mer löpande arbetssätt, vilket litteraturstudien beskriver kan resultera i en kortare projekteringstid utan 

att tillföra mer resurser.  

Utifrån fallföretagets projektrapport från 2005 beskrev man hur felaktiga beslut i projekteringsskedet 

kan bli kostsamt i senare skeden i projektet. I rapporten beskrivs ett allmängiltigt förhållande mellan 

kostnader och arbeten i olika skeden i byggprocessen. Exemplet redovisar att 1 timmes problemarbete i 

programskedet kostar 10 timmar i projekteringsskedet, 100 timmar i produktionsskedet och 1000 timmar 

förvaltningsskedet. Detta syftar till att man skall minimera slöseri i hela arbetsprocessen. Vid intervjun 

med utvecklingsingenjören redogörs att det inte är mer resurser som tillförs arbetet utan att det är samma 

resurser fast det används smartare och på ett effektivare sätt. Litteraturstudien beskriver även att 

metoden förespråkar ett arbetssätt där denna resurseffektiva hantering kombineras med god 

kommunikation under mötena. Detta är i enlighet med vad litteraturstudiens ”integrering av 

arbetsprocessens steg” beskriver, utifrån ett Lean-teoretiskt perspektiv.  

”Frontload” av utvecklingsprocessen 

Litteraturstudien redovisar ett resonemang namnsatt till ”Frontload” där man menar på att för att 

skapa en resurseffektiv produktutveckling ska man försöka investera resurserna tidigare i projektet då 

det både är lättare och mindre ekonomiskt kostsamt, än att göra ändringarna under projektets gång. 

Vidare beskriver litteraturstudien att projektledaren alltså fokuserar på långsiktiga mål istället för 

kortsiktiga, för att slutligen få kontinuerlig vinst över tid.  

Detta är helt i enlighet från vad som i föregående stycke ”integrering av arbetsprocessens steg” säger,  

där räkneexemplet med vad problemarbete kostar i olika skeden i byggprocessen. Där använder man 

tänkesättet av att det kan vara kostsamt förtillfället med inte lika kostsamt som om man väntar med att 

lösa problemet och låter byggprocessen fortlöpa till ett nytt skede. VP-metoden är ett arbetssätt som 

jobbar proaktivt för att tidigt klargöra problematik som kan uppkomma i projektet, enligt både UI och 

projektrapportens resonemang kring syfte med metoden. Därav anser jag att det finns indikationer på att 

man använder litteraturstudiens beskrivning av ”Frontload”. Dock med en tvetydighet då det inte 

konkret nämns av varken projektrapporten eller intervjuad utvecklingsingenjör, mer än 

kostnadsexemplet.  

Helhetsperspektiv 

En av de viktigaste delarna i att uppnå önskvärda resultat är god kommunikation, vilket diskuteras i 

litteraturstudien. Vidare beskrivs att med god kommunikation kommer förståelse hos 

projektmedlemmarna där visuella verktyg är en viktig del av kommunikationsprocessen i lean-baserad 

projektstyrning. En nyckelaspekt av TPDS som litteraturstudien tar upp är att varje person som är 

involverad i projektet måste förstå och se de olika aspekterna av processen och dess status. Detta är då 

sammanfattat och döpt till ”helhetsperspektiv” med hänsyn till den litteraturstudie som är gjord.  



FALLSTUDIE - VISUELL PLANERING 

24 

 

Från projektrapporten vid framtagandet av VP beskrivs att i traditionell planering är fokus på aktiviteter, 

vilken tidsordning de har, hur dessa är kopplade till varandra samt vilka av aktiviteterna som är 

”kritiska” och mer styrande än andra. Vidare beskrivs i rapporten att denna kunskap är nödvändig för 

att få grepp om hur projektet ska drivas och för att se när aktiviteterna kan vara klara. Detta är något 

som fokuserats på vid framtagandet av fallföretagets modell för projektering och något som vävts in i 

metoden för visuell planering, enligt projektrapporten. UI beskriver också att grunden till VP ligger i de 

visuella tavlorna där man synliggör problemen som projektet står inför med lappar. Han beskriver att 

ser man ett ”konsultområde” på tavlan som har många problemlappar är det bra om man lägger mer 

energi på dessa. Vidare beskriver UI att tack vare lapparna och det visuella systemet ser man direkt hur 

projektet ligger till. Hade man istället använt traditionella protokoll hade det blivit väldigt svårt att på 

ett tydligt sätt se vilken projektör som har flest problemfrågor på sitt bord, vilket är något som den 

intervjuade UI uppger.  

Detta resonemang visar likheter på vad som utifrån litteraturstudien beskrivs som ”helhetsperspektiv”. 

Att vid upprättandet av modellen VP från fallföretaget ville man skapa en bättre förståelse hos 

medarbetarna vilket är, enligt min mening, synonymt med ett ökat helhetsperspektiv. Både fallföretagets 

projektrapport och UI beskriver att i VP kopplar man projekteringstidplanen mot produktionstidplanen 

så att samtliga projektörer kan se relationen där emellan. Det är detta visuella system som göra att man 

ser när vi skall exempelvis börja gjuta platta och då förstår projektörerna att de inte kan dra på sina 

handlingar utan måste bli klara i tid, förklarar UI. Detta är också något som enligt mig visar på att 

litteraturstudiens beskrivning av ”helhetsperspektiv” medtogs i upprättandet av det tänkta användandet 

för metoden VP. 

Kunskapsöverföring 

Enligt funnen diskuterad forskning från arbetets litteraturstudie beskrivs att visualisering av kunskap i 

projektbaserade arbeten påvisar starkt att visualisering stödjer underförstådd kunskapsöverföring. 

Enligt Lindlöf & Söderberg (2011) förklaras att eftersom visualisering via exempelvis en bild ofta 

beskriver något på ett tydligare sätt än en text, medförs alltså en underförstådd kunskapsöverföring 

mellan projektmedlemmar. Denna kombination av egenskaper är döpt i denna studie till 

”Kunskapsöverföring”. 

UI beskriver att en resurseffektivitet som VP medför är kunskapsöverföring.  UI beskriver även att detta 

syftas på att modellen föreskriver faktiska och fysiska möten. Han menar på att det inte finns något 

bättre sätt att utbyta information, människor emellan, än att fysiskt träffas. Vidare förklarar UI att vid 

fysiska möten kan språket flöda mer fritt och kontroller av hur andra tolkar vad som menas, görs lättare 

vid fysiska möten, vilket då leder till undermedveten kunskapsöverföring. UI menar att det är en viktig 

förutsättning för modellen, att mötena är av fysisk karaktär.  

Prioritering av arbetsuppgifter 

Studiens litteraturstudie visar på en egenskap med VP genom att metoden hjälper projekteringsledaren 

till att lättare prioritera arbetsuppgifter. Det beskrivs även att det skapar också en bättre förutsättning 

för projekteringsledaren att fördela arbetsbelastningen. Huvudsakligen utgår detta resonemang från att 

arbetsfördelningen visualiseras på tavlorna, där exempelvis knäckfrågor hamnar på en specifik tavla, 

och därmed synliggör vilka arbetsuppgifter man bör prioritera, enligt litteraturstudien. 

I fallföretagets projektrapport beskriver man att genom visualiseringen av projektets problem med lappar 

uppklistrade på tavlor ges en tydlig bild av fördelningen av arbete. Projektrapporten menar att genom 

färgkodning och olika ”konsultområden” kan den som observerar tavlorna få en direkt bild av vad som 

till exempel behöver mer arbete för tillfället i projektet. Detta ger projekteringsledaren en möjlighet att 

i ett tidigt skede kunna identifiera vilka personer man ska fördela nya arbetsuppgifter på, enligt 

beskrivningen från projektrapporten. UI beskriver detta på samma sätt och därav blir bilden av hur 

fallföretagets VP-metod hanterar, vad som av litteraturstudien beskrivs som ”prioritering av 
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arbetsuppgifter” väldigt likt resonemanget. Det finns dock ett hinder med fördelning av arbetsuppgifter 

i en projektering, som ej talar för detta resonemang, enligt UI. Det är att varje projektör har ett avtal med 

vad som ingår i deras åtaganden, vilket gör att ibland hamnar man i en avtalsproblematik om man 

delegerar arbete från en gruppmedlem till en annan, förklarar UI. Vidare förklarar UI att när Toyota tog 

fram sin modell för produktutveckling så fanns de flesta gruppmedlemmarna ”in-house” vilket gjorde 

det lättare att samarbeta och fördela arbetsuppgifter.  

Decentralisera arbetsuppgifter 

Från studiens litteraturstudie beskrivs att VP som metod hjälper projektledare att engagera 

ingenjörerna i arbetsgruppen på ett bättre sätt i beslutsfattande, vilket leder till att verksamheten blir i 

högre grad decentraliserad. Det vill säga att projektmedlemmarna blir mer självgående. Vidare 

beskriver litteraturstudien att detta kan genomföras utan att projektledaren tappar ledningskontroll. 

Från intervjun med UI framgår att genom att projektörerna tar ansvar för sina egna arbetsuppgifter t.ex. 

sina leveranser, så blir arbetsgången något som kan liknas av ett ”självspelande piano”. Dvs. att det lättar 

trycket på projekteringsledaren, beskriver UI. Vidare beskriver han att den äldre sortens 

projekteringsledare använde en lite annan stil, innan man började använda VP. Projekteringsledaren var 

oftast jätteduktig och kunde nästan allt, med sin erfarenhet av många år i branschen, och detta märktes 

på mötena, förklarar UI. Han beskrev även att de talade i princip om för alla projektörer vad de skulle 

göra och hur de skulle lösa sina uppgifter. I VP lägger man mer tryck på att specialisterna skall lösa 

frågorna vilket lättar trycket på projekteringsledaren och leder till att hela projekteringsarbetet blir ett 

”självspelande piano”, beskriver UI. Ändock, menar UI,  måste projekteringsledaren övervaka arbetet 

och styra arbetet så att man har koll på vad specialisterna håller på med. 

Enligt projektrapporten ges ingen enhetlig bild av att arbetet blir mer decentraliserat. Dock beskriver 

projektrapporten att var och en i projektgruppen ska ta ansvar för sina arbetsuppgifter, likt det som UI 

beskriver. Därav kan man antyda att VP ger en viss decentralisering av arbetsuppgifter i 

projekteringsarbete. Det krävs mer forskning inom detta för att kunna klargöra saken.  

Kort mötestid och frekventa möten 

Litteraturstudien beskriver att VP kommer från TPDS obeya-system (stort rum på japanska), ett rum 

där man samlar all information på tavlor under kort och frekvent tid. Vidare beskriver TPDS att VP 

bygger, enkelt förklarat, på en metod där aktiviteter och arbetsuppgifter är utritade och illustrerade på 

en eller flera fysiska planeringstavlor och som är diskuterade under frekventa möten. Detta skall då 

kunna resultera i en effektivare användning av tid och bättre kvalitet i arbetsprocessen enligt vad 

studiens litteraturstudie beskriver. 

Från intervjun med UI beskrevs att den korta tiden på mötena och den frekventa mötestätheten är väldigt 

avgörande för effektiviteten i VP. Han menar på att man ska ha möte minst 1 gång i veckan, därför att 

problemet med att ha traditionellt projekteringsmöte varannan vecka leder till att projektörerna skjuter 

upp sina arbetsuppgifter till sista dagen och ibland glömmer bort det helt. Vidare beskrevs att om man 

har lite mer täta avstämningar blir aldrig arbetet avstannat.  

Det är också viktigt att komma ihåg, menar UI, att den totala tiden för respektive projektör är ungefär 

den samma för traditionell projektering som med VP. Skillnaden är att tiden inte blir lika utdragen vilket 

kan leda till kortare projektering, dvs. samma mängd resurser fast smartare använt, vilket leder till 

snabbare och bättre projektering, förklarar UI. Även projektrapporten utgår från detta resonemang. 

Därav har det givits en enhetlig bild av att VP-metoden har sin utgångspunkt i bättre användning av 

tiden i projekteringsarbete.  
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Snabba beslut 

Utifrån studiens litteraturstudie där forskning funnen kring VP i byggprojekt beskrivs att genom korta 

frekventa möten kan beslut fattas snabbare. Vidare beskriver man i litteraturstudien att  

projektmedlemmarna inte behöver vänta länge på svar vid frågor. Redan vid nästkommande möte har 

den responderande projektmedlemmen förhoppningsvis kommit med en presenterad lösning. Detta leder 

då till att det blir en bättre kvalitet i arbetet då fler frågor kan bearbetas och att det totala tempot för 

projekteringen blir högre, enligt litteraturstudien.  

Från intervjun med UI gavs en farhåga vad det gäller snabba beslut. VP medför inga snabba beslut i den 

meningen att det betyder förhastade beslut, utvecklar UI. Utan han menar på att svarstiden blir snabbare 

vid VP, vilket leder till att beslut kan tas snabbare än traditionellt. Dock är det viktigt att man som 

projekteringsledare vet om att vissa beslut inte går att svara på direkt, utan att man behöver sova på dem, 

förklarar UI. Detta kommer, enligt UI, med tiden och med erfarenhet. Tack vare detta är det 

svårdefinierat om VP medför ”snabba beslut” i den bemärkelse litteraturstudien beskriver det. 

Överblick av projektstatus 

En viss fördel med metoden, utifrån den litteraturstudie som är gjord, är att ett visualiserat 

planeringssystem ger en snabb och effektiv överblick. Tack vare mötesstrukturen och arbetssätten med 

färgkodade lappar ges en bra och snabb överblick av projektets status, när man använder VP-metoden, 

beskriver litteraturstudien. Dessa är färgkodade med grön för ”inga problem”, gul för ”problem finns, 

men det finns en plan för att lösa”, röd för ”problem finns, men det finns ingen plan för att lösa”. Vidare 

beskriver man att alla dessa färgkodningar ger individer som observerar tavlan en momentan insyn i 

hur hela utvecklingsprojektet ligger till.  

Från fallföretagets projektrapport och från intervjun med UI beskrivs att färgkodningen av lapparna är 

en del av metoden och att den leder till ett bra sätt att överskåda projektets status. Därav anses denna 

funktion av ”överblick av projektetstatus” som något som överensstämmer med fallföretagets 

intentioner vid upprättandet av deras projekteringsmetod VP.  

Särmöten – Mindre tid stjäls 

Enligt studiens litteraturstudie så medför de korta och frekventa mötena en effektiv kommunikation, då 

det ofta finns för lite tid för att gå in på detaljer kring varje problem när samtliga projektörer är 

medverkande. Vidare beskrivs i litteraturstudien att om det finns ett problem som behöver 

uppmärksamhet så möts berörda projektörer efter VP-mötet och diskuterar problemet vidare. På så sätt 

stjäls inte någon tid från andra gruppmedlemmar som inte är involverade eller intresserade av 

problemet, beskriver litteraturstudien. 

Från Peabs projektrapport och intervjun med UI gavs ett gemensamt samtycke om att användning av 

metodens VP-möten i kombination med särmöten, medför att det stjäls mindre tid av respektive 

projektmedlem. Dock finns en intressant tanke som diskuterades med UI under intervjun. Det finns 

ingen rutin eller mall om hur särmötet skall vara utformat, menar UI. Dock är detta en mycket självklar 

bidragande egenskap till framtagandet av VP. 

Det analoga formatet 

I studies litteraturstudie presenteras ett antal aspekter med avseende på det analoga formatet som 

visuell planering utgår ifrån. Exempelvis nämns att digitala mjukvaror kan vara ett bra verktyg när 

stora mängder information skall hanteras. Dock finns det en risk att i stor komplexa och dynamiska 

projekt blir dessa mängder så överväldigande att det blir svårt att hantera, vilket beskrivs i 

litteraturstudien. Det nämns även att vid stort användande av digitala mjukvaror i utvecklingsprojekt 

så försvinner en del av den fysiska kommunikationen mellan medarbetare. Vidare skapar detta också 

tolkningsproblematik då mycket kommunikation kommer ske via skrift. 
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Från litteraturstudien föreslås att den fysiska begränsningen av tavlor med lappar leder till större fokus 

på kvalitet och relevans av data kring informationshanteringen, där mjukvarusystem oundvikligt skapar 

operativa experter. Detta gör att ett mindre antal personer som hanterar mjukvaruprogrammen tar 

kontroll av informationshanteringen, vilket ger dessa personer större makt och inflytande som i sig leder 

till konsekvent minskning av gruppägande, enligt funnen forskning från litteraturstudien. Det framgår 

även, från litteraturstudien, några begränsningar med VP som analogt format, dvs. att metoden inte är 

kopplad till IT-verktyg. Det ena är att metoden icke är global. Med det menas att VP i sin analoga form 

ej fungerar med geografisk rörlighet. Detta då tavlan och lapparna är av fysisk karaktär och otympliga 

att flytta med sig, vilket beskrivs i litteraturstudien. Den andra begränsningen är sämre 

erfarenhetsåterföring. Litteraturstudien beskriver detta som att tack vare sin fysiska utformning är det 

väldigt svårt att skapa erfarenhetsåterföring eller spara kunskap. ”När väl en aktivitet är utförd tas 

lappen ner och kastas i sopkorgen”. Den sista begränsningen upptäckt från den litteraturstudien är att 

det saknas en fysisk länkning mellan lappar. Om en aktivitet flyttas så är de andra berörda aktiviteterna 

inte länkade till flytten, vilket medför att det kan förekomma följdfel vid ändrad disposition.   

UI som i samråd med ett antal beteendevetare arbetade med att ta fram VP använde sig av detta 

resonemang, som litteraturstudien beskriver. UI menar att det är viktigt att fysiskt mötas och att själva 

skrivandet på lappar och den fysiska redogörelsen av frågor kommer utav den analoga metoden. Både 

UI och projektrapporten beskriver att det finns en tyngdpunkt inte är digital då de flest kan hantera 

metoden. Dock ser UI att en framtida digitalisering skulle kunna vara en möjlighet, då med fokus på att 

digitalisera lapphanteringen. 

4.3 HUR PROJEKTERINGSMETODEN ANVÄNDS HOS FALLFÖRETAGET 
I denna studie har två intervjuer utförts med projekteringsledare som använder sig av metoden VP. Dessa 

kunde svara på hur användning av metoden upplevs och dennes syn på metoden som helhet, i syfte att 

få en ökad förståelse av användningen med visuell planering. Sammanfattningar av intervjuerna med 

Projekteringsledare 1 & 2 ligger som en bilaga sist i detta examensarbete. Även observationer har utförts 

på ett skarpt byggprojekt, för att i syfte skapa en bättre förståelse för den verkliga användningen av VP. 

Anteckningar från dessa observationer ligger bifogade sist i detta examensarbete. 

Förkortningar:  

P1 Projekteringsledare 1 

P2 Projekteringsledare 2 

OB Observationsstudien 

4.3.1 Fallföretagets användning av Visuell Planering 

P1 beskriver att det som får dem att använda VP som arbetsmetod i projekteringen är effektiviteten i 

mötena, det finns alltså inga krav på att använda metoden från företaget. Vidare beskriver P1 detta som 

att tiden används effektivt, jämfört med traditionell projektering där mötena kan pågå under en hel dag. 

På deras VP-möte går man igenom lika mycket fast med möten på 1,5 timmar och frekventa mellanrum. 

Detta medför att det är sällan någon som tappar fokus under mötena utan samtliga är med och lyssnar 

engagerat på mötet, förklarar P1. Följaktligen används tiden på ett mer effektivt sätt som skapar ett större 

engagemang hos projektörerna. P2 använder VP som projekteringsmetod då det är ett krav i deras 

verksamhetssystem. Det finns alltså ett beslut om att de skall använda VP-projektering i deras projekt. 

Beslutet kommer från regionnivå, uppger P2. Dock uppger respondenten även att själva 

projekteringsmodellen i sig är väldigt tilltalande på grund av att det inte blir några långa 

projekteringsmöten, likt traditionell projektering. Projekteringsmötena blir ungefär 1-1,5 timmar 

beroende på situation. Detta är även samma tidsspann på mötena från OB var på. Även en delaktighet 

och ett engagemang kunde observeras vid VP-mötena, där samtliga projektörer var medverkande i 

diskussioner och samtal som fördes. Vid samtal med en regionchef på fallföretaget fick  jag samma svar 

om att metodvalet i projekteringen är frivilligt. 
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P2 tror emellertid att mycket av engagemanget är relaterat till projektgruppen, dvs. grupp-

sammansättningen. Är det bra personkemi, att man känner varandra och att det gemensamma målet är 

uttalat och klart, så går det mycket bättre att samarbeta. Vidare menar P2 att detta i kombination med 

den täta mötesfrekvensen av VP-metoden så leder det till en positiv effekt med effektivare möten. P2 

menar även att målsättningen tillsammans med måluppfyllnaden skall vägas in i resonemanget. En viktig 

del som skapar kvalitet i arbetsprocessen är måluppfyllnaden, menar P2. Initial i varje projektering sätts 

delmål som följs upp allt efter att projekteringen fortlöper. T.ex. något som man vill se mer utav under 

projekteringsprocessen, förklarar P2. Vidare förklarar P2 att det blir en form av kontroll för 

projekteringen som sedan följs upp för att se så att projekteringen följer det som är uttalat. Detta tror P2 

är något som kan leda till att projektörerna blir mer aktiva i arbetsprocessen och skapar kvalitet. 

Resonemanget med personkemi och att alla hjälper varandra går ej att uttala från OB. Det hade behövts 

mer observationer för att påstå att detta sker generellt. P1 uppger att de projektörer som är medverkande, 

och som har varit med på VP-mötena under en längre tid, tycker att det är en mycket bra metod. P1 

förklarar att det har hittills ej kommit upp några synpunkter som påpekar något negativt med metoden. 

Svaren från projektörerna är mycket positiva efter varje projektering och många har uppgett att det inte 

vill gå tillbaka till traditionell arbetsmetod, beskriver P1. En annan positiv egenskap från VP-mötena, 

förklarar P1, är att det blir korta beslutslistor istället från långa protokoll, vilket skapar ett 

kvalitetsdokument som blir lättsamt att följa och granska.  

En av de viktiga aspekterna till varför man upplever möten drivna med VP som tidseffektiva är den täta 

mötesfrekvensen, menar P2. Därav, förklarar P2, hinner man inte bearbeta problemfrågor under en 

längre tid och låta frågan ”mogna”, utan metoden tvingar mötesdeltagarna att ta tag i den visualiserade 

frågan. Detta genererar ett högre tempo i projekteringsmötena, menar P2. Vidare förklaras att således 

sätts en press på respektive projektör att problemfrågorna tas tag i omedelbart. En annan aspekt som 

kompletterar VP-metoden med en tidseffektivitet är särmöten, beskriver P2. Detta är något som P2 

tycker är en mycket viktig del i projekteringsmetoden. Särmötet hålls med enbart de berörda parter som 

frågan gäller, vilket gör att mindre tid stjäls från samtliga projektmedlemmar, menar P2. Vidare menar 

P2 att på så sätt utnyttjar man de tidsresurser som finns på bästa sätt. Vid OB iakttogs att 

projekteringsledaren måste vara relativt auktoritär för att genomföra denna ”effektiva” tidshållning. Vid 

ett tillfälle i OB kunde inte den ordinarie projekteringsledaren medverka och fick överlåta 

projektledarskapet till arkitekten. Där kunde direkt en skillnad märkas genom att tidshållningen blev 

sämre och diskussionerna fick flöda friare. Det som kunde observeras var alltså att det finns en 

tyngdpunkt i metoden avseende hur projekteringsledaren styr gruppen. 

Decentralisering av arbetsuppgifter är något som ör tveksamt enligt P2. Alltså att projektörerna får mer 

beslutsamhet i sitt eget arbete. P2 uppger att det förekommer några projektörer som behöver styras rätt 

rejält för att projekteringen skall flyta på. Ibland så tar man upp frågan tillsammans och diskuterar fram 

en lösning på problemet. Trots detta kan det ändå förekomma att frågan blir obesvarad och 

projekteringsledaren får lösa problemet i samråd med projektörer, menar P2. Däremot kan vissa andra 

projektörer ta på sig en fråga och lösa den fullkomligt. Vid sådana situationer ges definitivt den önskade 

effekten som metoden kan bidra med. Även här uppger P2 att denna situation troligtvis beror mycket på 

den mänskliga faktorn.  

Ett av ledorden för VP-projekteringen är att det skall bli högre kvalitet, vilket är något som P2 inte vågar 

svara på. P2 tycker att saker och ting kan falla mellan stolarna även när man använder sig av VP, och 

därav uppger P2 att det inte är säkert att högre kvalitet är direkt dedikerat till VP. P2 beskriver vidare 

att det snarare beror på den mänskliga faktorn. Dock uppger P2 att engagemanget hos 

projektmedlemmarna är lite högre på grund utav att de korta mötena, vilket gör att man inte hinner slita 

på varandra så mycket. Vidare menar P2 att det blir en positiv stämning i de mötena, men om det är 

personalrelaterat eller om det beror på VP vågar P2 inte svara på. 

En påträffad egenskap är en typ av kunskapsöverföring, enligt P1. Exempelvis så uppger P1 att vid VP-

mötet så kan de ibland kalla in deras kalkylator/EI. Man menar på att om mötet hade varit ett långt 
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traditionellt projekteringsmöte så hade entreprenadingenjören ej kunna medverka. När mötet bara tar 1-

1,5 timmar så är det tillräckligt kort utan att det stjäls för mycket tid, förklarar P1. Detta menar P1 är 

viktigt efter som EI skall vara med hela projektets gång så med VP får han en inblick i projekteringen 

på ett snabbt sätt. Detta var även något som iakttogs enligt OB. Genom att mötet hölls ute på plats och 

genomfördes under ca 1,5 timma kunde EI medverka vid några timmar. 

Det finns en påträffad begränsning med metoden, vilket är en uppfattning som P1 uppger. Man behöver 

en del byggkunskap för att  kunna genomför ett effektivt VP-möte, förklarar P1. Vidare förklarar P1 att 

detta är på grund av det höga tempo som projekteringen har. Ett exempel på detta är att de projekt som 

P1 har är uppdelat i flera projekteringar, där den ena är en projektering för en hyresgästanpassning. Var 

på man har tagit beslutet att inte använda VP, just för att beställaren inte är byggkunnig. P1 menar på 

att under den projekteringen så behövs ett långsamt tempo där man förklarar mycket av det som 

genomförs, för att informera beställaren om vad som händer. Där ser P1 en betydlig skillnad i effektivitet 

under arbetsgången, jämfört med möten där de använder VP.   

Visualisering är en positiv nyckelfaktor i projekteringen som P2 menar på bidrar till kvalitet i 

arbetsprocessen. Exempelvis vid varje frågeställning som tas upp så måste varje skrå gå fram till tavlan 

och göra en redogörelse, dessutom sätter man en tid på när man vill ha ett svar på frågan; förklarar P2. 

Vidare beskriver P2 att eftersom varje projektör ställs i fokus för sin fråga som man fått så blir det en 

form av ”skämsindikator” om den inte blir besvarad, vecka efter vecka. Detta leder även, menar P2, till 

att projekteringsmedlemmarna blir mer aktiva under mötena. Hela systemet bygger på att allt 

visualiseras på tavlor så att alla ser menar P2, vilket leder till att man vill få undan sina lappar. P2 menar 

även att VP-metoden gör att människan, dvs individen, sätt i fokus för hanteringen av frågan samtidigt 

som frågan har en teknisk innebörd. Ett komplement till detta arbetssätt är att det blir en gemensam 

arbetsprocess där ansvaret fördelas mellan gruppmedlemmarna, beskriver P2. Vidare beskriver P2 att 

till detta individansvar skall man även kunna dela med sig av kunskap och erfarenheter för att lösa 

frågorna. 

4.3.1.1 Avsteg från grundmodellen 

Med grundmodellen menas den beskrivna metoden som togs fram 2005 av Peab och fick priset årets 

innovation. Alltså den beskrivna metod som föregående avsnitt behandlar i företagets projektrapport 

från 2005.  

P2 uppger att i inga avsteg från grundmodellen i visuell planering görs i dennes projekt. Utformningen 

av tavlorna är den samma som grundmodellen, dock förekommer det ett fåtal ändring i mötesagendan, 

förklarar P2. Vidare förklarar P2 att däremot så stämmer strukturen i stort med de punkter man går 

igenom varje möte. I projektet som P1 håller i har ett antal avsteg gjorts från grundmodellen för visuell 

planering. Man har exempelvis ändrat om agendan och gjort nya regler för mötet, förklarar P1. Vidare 

beskriver P1 att man därutöver har ändrat om tavlornas disposition och tiden för mötena är på ca 1,5 

timmar istället för 1 timma. Varför man valt att ändrat tavlornas utformning var för att man upplevde att 

lapparna inte fick plats, förklarar P1. Dock är modellen i stort den samma som den ursprungliga 

modellen förespråkar, menar P1. 

Något som även har ändrats på modellen är leveranstidplanen, förklarar P1. Denna har man valt att ta 

bort då projektchefen, som inte är så van vid VP, har gjort en stor och ganska avancerad tidplan som 

alla i projektet behöver följa. Således fungerar det inte att göra en egen tidplan för VP-mötena, menar 

P1. Därav får man stämma av mot projektchefens tidplan istället. Detta är något som, de projektörer 

som har varit med på andra VP-möten, saknar. P1 uppger att man håller på att utvärdera systemet för att 

kontrollera att det fungerar. De som gör att projektörerna efterfrågar en delmålstidplan är att när samtliga 

skall lämna granskningshandlingar så blir det otydligt att kontrollera deadlines, där projekterings-

tidplanen har blivit ca 6st A3-sidor, beskriver P1.  
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P1 förklarar att det har blivit så att projektörerna har skapat sina egna leveransplaner på sina egna kontor, 

för att komplettera den uteblivna VP-tidplanen. P1 uppger dock att man har upprättat en ny tavla som 

är lik den som heter ”förväntat resultat”. På tavlan visualiseras huset med en stor bild och en kort 

beskrivning av gemensamhetsmålen, beskriver P1. Vidare menar P1 att detta är i syfte att skapa en 

gemensam målbeskrivning av vad man vill uppnå med projekteringsarbetet. 

4.3.1.2 Det analoga formatet och framtidsaspekter 

P1 ser inte att något behövs ändras på inför framtiden. De ändringar som är gjort har utförts i syfte för 

att specialanpassa metoden utifrån projektets förutsättningar. T.ex. tavlornas utformning. Det enda som 

projekteringsledaren  skulle kunna tänka sig att förbättra inför framtiden är hur strikt denne själv skall 

vara i sitt ledande av arbetet. 

Visuell planering är en helt analog projekteringsmodell vilket medför att metoden tilltalar en väldigt stor 

grupp människor, förklarar P2 och även samma svar gavs vid tillfrågan av projektörer vid OB. P2 menar 

att rent krasst så behöver en projektör enbart vara skriv kunnig och vara tekniskt kunnig inom sitt område 

för att kunna medverka vid en VP-projektering. Samtidigt beskriver P2 att det kan användas vissa 

digitala verktyg som t.ex. BIM, parallellt. P2 uppger att vid projekt driva med BIM har man VP-möte 

först med frågelappar och efteråt, direkt i anslutning, har man BIM-möten där själva projekteringen 

genomförs. Dock är detta ett särmöte, men det blir en digital hantering av information, förklarar P2. En 

arbetsrutin med digitala verktyg är något som skulle kunna kompletteras eller eventuellt vävas in i 

modellen inför framtiden, uppger P2.  

VP-mötet är ett analogt format, således kan det hanteras av alla olika människor med olika kompetenser, 

vilket är grunden till att det leder till ökad kvalitet i arbetet, menar P2. Samtidigt uppger P2 att man kan 

misslyckas med VP, om man släpper iväg diskussioner under beslutsmötena. Där är det viktigt att 

projekteringsledaren styr mötet för att undvika dessa situationer, förklarar P2. Vidare P2 menar att en 

form av strukturering med avseende på projekteringsarbetet har gjorts där en checklista upprättades för 

de olika delmomenten för projekteringen. I den står det klart definierat vad som skall verkställas under 

en projektering. Detta i kombination med VP-modellen gör att projekteringsledaren tycker att deras 

arbetsprocess i projektering fungerar väldigt bra, menar P2. 

 

4.3.2 Analysdiskussion med utgångspunkt i analysmodellen 

Denna analysdiskussion analyserar resultatet från 4.2 med fokus kring litteraturstudiens analysmodell 

tabell 1. Text med kursiv stil beskriver den behandlade fokuspunkten utifrån litteraturstudien. 

Integrering av arbetsprocessens steg 

Från arbetets litteraturstudie beskrivs en ”integrering av arbetsprocessens steg”, vilket handlar om ett 

nära samarbete och god kommunikation mellan olika funktioner i ett projekt. Detta i kombination med 

det Lean-teoretiska förhållningssättet av att minimera slöserier, tillförs hela projekteringsarbetet ett 

mer löpande arbetssätt, vilket litteraturstudien beskriver kan resultera i en kortare projekteringstid utan 

att tillföra mer resurser.  

Tankesättet av det här resonemanget var inget som konkret framkom av intervjuerna som gjorts i denna 

studie med de två oberoende projekteringsledarna. Dock utgör själva VP-metoden ett system som låter 

många problem komma upp till ytan redan i tidiga skeden. Detta gör att det ändå gick att se en indikation 

på att systemet var utformat för att upp nå denna tänkta egenskap av en integrering av arbetsprocessens 

steg. Vidare gjordes även en observation där samma indikation upptäcktes. Mötesutformningen med de 

korta och frekventa mötena medförde framkomst av många detaljrika problemfrågor, och därav kunde 

problem lösas tidigt i projekten.  
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Både utvecklingsingenjören och projektrapporten ställer krav på nära samarbete och god 

kommunikation, vilket är något som de båda intervjuade projekteringsledarna uppger stämmer. Vid 

samtliga intervjuer görs en redovisning av att VP-metoden genererar ett nära samarbete och skapar ett 

bra engagemang hos projekteringsmedlemmarna. Från projektrapporten menas att metoden sätter fokus 

på teamwork, ledarskap, motivation och autonomi, där teamwork blir den viktigaste aspekten för denna 

medförda analyserade egenskap.  Detta är något som uppfattades vid observationen i studien, på grund 

av att för att kunna genomföra VP-mötena så behöver man ett gemensamt engagemang.  

”Frontload” av utvecklingsprocessen 

Litteraturstudien redovisar ett resonemang namnsatt till ”Frontload” där man menar på att för att 

skapa en resurseffektiv produktutveckling ska man försöka investera resurserna tidigare i projektet då 

det både är lättare och mindre ekonomiskt kostsamt, än att göra ändringarna under projektets gång. 

Vidare beskriver litteraturstudien att projektledaren alltså fokuserar på långsiktiga mål istället för 

kortsiktiga, för att slutligen få kontinuerlig vinst över tid.  

Det gick inte att konkret identifiera tänket av ”Frontload av utvecklingsprocessen” från intervjuerna med 

projekteringsledarna. Det var alltså ingen av respondenterna som talade om ett resonemang där 

resurserna investerades i ett tidigare skede för att lösa problem då de är mindre kostsamma för tillfället. 

Dock framgick det från tidigare analysdiskussion (utifrån UI och projektrapporten) att VP 

undermedvetet jobbar proaktivt med lösa problem tidigt. Detta är även något som observerades i den 

mån då många problemfrågor som beslutades under VP-mötena kunde ha blivit kostsamma i ett senare 

skede.  

Helhetsperspektiv 

En av de viktigaste delarna i att uppnå önskvärda resultat är god kommunikation, vilket diskuteras i 

litteraturstudien. Vidare beskrivs att med god kommunikation kommer förståelse hos 

projektmedlemmarna där visuella verktyg är en viktig del av kommunikationsprocessen i lean-baserad 

projektstyrning. En nyckelaspekt av TPDS som litteraturstudien tar upp är att varje person som är 

involverad i projektet måste förstå och se de olika aspekterna av processen och dess status. Detta är då 

sammanfattat och döpt till ”helhetsperspektiv” med hänsyn till den litteraturstudie som är gjord.  

P1 beskrev i intervjun att den korta tiden på VP-mötena gör att det går snabbt att få en överblick av 

projekteringen. Vidare förklarade projekteringsledaren att vid de traditionella projekteringsmötena 

kunde man sitta hela dagar i projekteringsmöten vilket medförde en svårighet i att få insyn i hela 

projekteringsprocessen. Därav menar P1 att VP som metod skapar ett helhetsperspektiv för de olika 

projektörerna då man behandlar den stundande projekteringen på ett kort och koncist möte, där samtliga 

medverkar. P2 beskrev att tack vare det visualiserade systemet med tavlor och lappar så blir det också 

lätt för samtliga projektörer att se hur allt hänger ihop i projekteringen. Vilka problemdiskussioner som 

påverkar andra inblandade i projekteringen. Det observerades i OB att avsteg från grundmodellen 

medförde att färgkodningen av problemlappar ej användes. Alltså blev inte tavlorna lika tydliga som 

resonemangen beskriver utifrån litteraturstudien. Dock kunde jag ändå observera att mängden lappar på 

tavlorna gav en inblick i hur helheten i projekteringen låg till. Därav kan jag uppge att litteraturstudiens 

beskrivning av ”helhetsperspektiv” kunde identifieras till viss del, men med reservation för hur tydligt 

det egentligen är för projektörerna att förstå helheten. Detta område skulle behöva mer studier för att 

kunna klargöra saken.  

Kunskapsöverföring 

Enligt funnen diskuterad forskning från arbetets litteraturstudie beskrivs att visualisering av kunskap i 

projektbaserade arbeten påvisar starkt att visualisering stödjer underförstådd kunskapsöverföring. 

Enligt Lindlöf & Söderberg (2011) förklaras att eftersom visualisering via exempelvis en bild ofta 

beskriver något på ett tydligare sätt än en text, medförs alltså en underförstådd kunskapsöverföring 
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mellan projektmedlemmar. Denna kombination av egenskaper är döpt i denna studie till 

”Kunskapsöverföring”. 

Enligt intervjun med VP-projekteringsledare så ger de exempel på denna kunskapsöverföring. Till 

exempel så bidrar den korta mötestiden med att vissa personer ibland kan medverka. Något som inte är 

möjligt vid traditionella projekteringsmöten som kan ta upp en hel dags arbete, förklarar P1. Vidare 

förklarar P1 att nu när VP-mötet är över på ca 1 timma så finns det större chans att externa personer kan 

avvara tid för att följa projekteringen. Exempel på detta är då entreprenadingenjören/inköparen stundtals 

kunde hoppa in i VP mötet för att bli informerad i hur projekteringen går, beskriver P1.  

Då observationerna i denna studie gjordes på samma arbetsplats som den intervjuade 

projekteringsledaren så kunde samma slutsats dras. Dvs. att tack vare mötets utformning så kunde 

inköparen medverka vid vissa möten och stunder, för att skapa en bättre kunskap över projekterings-

arbetet. Därav påträffas en sanning i att den fysiska modellen tillsammans med att den frekventa tiden 

ger en undermedveten kunskapsöverföring. Även P2 förklarar att det visuella systemet i sig medför 

enligt respondentens mening, en bättre förståelse och kan leda till undermedveten kunskapsöverföring. 

Prioritering av arbetsuppgifter 

Studiens litteraturstudie visar på en egenskap med VP genom att metoden hjälper projekteringsledaren 

till att lättare prioritera arbetsuppgifter. Det beskrivs även att det skapar också en bättre förutsättning 

för projekteringsledaren att fördela arbetsbelastningen. Huvudsakligen utgår detta resonemang från att 

arbetsfördelningen visualiseras på tavlorna, där exempelvis knäckfrågor hamnar på en specifik tavla, 

och därmed synliggör vilka arbetsuppgifter man bör prioritera, enligt litteraturstudien. 

P2 förklarade att det som möjligtvis skulle kunna följa detta resonemang är att man bryter ner alla delar 

i projekteringen i smådelar och därmed blir det lättare att se delarna i sin helhet. Detta leder då till att 

arbetet kan bli fördelat på ett bättre sätt, beskriver P2. Från samtal med projekteringsledaren vid OB så 

kunde man vid flera tillfällen se att exempelvis el-projektören saknade lappar på sin från/till-matris. 

Detta gjorde att man kunde ställa sig frågan om varför just denna projektör inte hade lika många 

arbetsuppgifter som de över gruppmedlemmarna. Där observerade jag att utan VP-tavlorna hade detta 

ej gått att identifierats, vilket leder mig fram till att resonemanget av att kunna se och även prioritera 

arbetsuppgifter kunde till viss del upptäckas under OB. Dock skulle jag ej påstå att det gäller generellt 

men att metoden i sig ändock ger projekteringsledaren en indikation av detta resonemang. 

Decentralisera arbetsuppgifter 

Från studiens litteraturstudie beskrivs att VP som metod hjälper projektledare att engagera 

ingenjörerna i arbetsgruppen på ett bättre sätt i beslutsfattande, vilket leder till att verksamheten blir i 

högre grad decentraliserad. Det vill säga att projektmedlemmarna blir mer självgående. Vidare 

beskriver litteraturstudien att detta kan genomföras utan att projektledaren tappar ledningskontroll. 

Decentralisering av arbetsuppgifter är något som uppges vara tveksamt enligt en av de intervjuade 

projekteringsledarna. Alltså att projektörerna får mer beslutsamhet i sitt eget arbete. P2 uppger att det 

förekommer att några projektörer behöver styras rätt rejält för att projekteringen skall flyta på. Ibland så 

tar man upp frågan tillsammans och diskuterar fram en lösning på problemet, förklarar P2. Vidare 

förklarar P2 att trots detta kan det ändå förekomma att frågan blir obesvarad och projekteringsledaren 

får lösa problemet i samråd med projektörer. Däremot kan vissa andra projektörer ta på sig en fråga och 

lösa den fullkomligt, förklarar P2. Vid sådana situationer ges definitivt den önskade effekten som 

metoden kan bidra med. Även här uppger projekteringsledaren att denna situation troligtvis beror 

mycket på den mänskliga faktorn. 

Enligt observationen från studien gavs inte någon konkret egenskap från att VP-metoden skulle direkt 

medföra en viss decentralisering av arbetsuppgifter. Från observationen gavs ett intryck om att 

projektörernas arbetsgång, i fråga om hur självgående de arbetade, var av blandad karaktär. En 
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uppfattning gavs av att det mer berodde på människan, snarare än metoden. Detta behöver studeras mer 

noggrant för att det skall gå att uttala sig kring detta resonemang. 

Kort mötestid och frekventa möten 

Litteraturstudien beskriver att VP kommer från TPDS obeya-system (stort rum på japanska), ett rum 

där man samlar all information på tavlor under kort och frekvent tid. Vidare beskriver TPDS att VP 

bygger, enkelt förklarat, på en metod där aktiviteter och arbetsuppgifter är utritade och illustrerade på 

en eller flera fysiska planeringstavlor och som är diskuterade under frekventa möten. Detta skall då 

kunna resultera i en effektivare användning av tid och bättre kvalitet i arbetsprocessen enligt vad 

studiens litteraturstudie beskriver. 

Denna effektivitet av den använda tiden är något som båda intervjuade VP-projekteringsledarna uppgav 

sitt samtycke om. Under hela studien har denna effektiva användning av tiden varit en huvudaspekt vad 

det gäller metoden VP. Även från egen observation gavs ett intryck om att VP-mötet var kort, effektivt 

och informativt. Dvs. att det framgår klart och tydligt att VP-metoden, utifrån studiens referenser, leder 

till att tiden används effektivt under mötenas gång. 

Snabba beslut 

Utifrån studiens litteraturstudie där forskning funnen kring VP i byggprojekt beskrivs att genom korta 

frekventa möten kan beslut fattas snabbare. Vidare beskriver man i litteraturstudien att  

projektmedlemmarna inte behöver vänta länge på svar vid frågor. Redan vid nästkommande möte har 

den responderande projektmedlemmen förhoppningsvis kommit med en presenterad lösning. Detta leder 

då till att det blir en bättre kvalitet i arbetet då fler frågor kan bearbetas och att det totala tempot för 

projekteringen blir högre, enligt litteraturstudien. 

P2 beskrev att en av de viktigaste aspekterna till varför man upplever att snabba beslut fattas är den täta 

mötesfrekvensen. Metoden bidrar till att man inte hinner bearbeta problemfrågor under en längre tid och 

låta frågan ”mogna”, utan VP-metoden tvingar mötesdeltagarna att ta tag i den visualiserade 

frågelappen. Således sätts alltså press på respektive projektör att problemfrågorna tas tag i omedelbart, 

enligt P2.  

Även observationerna gav delvis samma resultat. Dock blev vissa frågor återkommande då det var 

fysiskt omöjligt att ta tag i en viss typ av svar på ett antal frågor. Detta berodde på att vissa projektörer 

befinner sig i olika skeden i detaljprojekteringen. Exempelvis projekterades ett högt punkthus där el-

projektören behövde veta vilka armaturer som skulle sättas på plan 10. Detta kunde ingen svara på, 

eftersom de flesta frågor gällde projektering längre ner i huset och mer grundläggande frågor än vilken 

typ av lampa som skall sättas in. Alltså finns det ett hinder i VP-metodens resonemang ”snabba beslut” 

när det kommer till vilken fas de olika projektörerna är i.  

Överblick av projektstatus 

En viss fördel med metoden, utifrån den litteraturstudie som är gjord, är att ett visualiserat 

planeringssystem ger en snabb och effektiv överblick. Tack vare mötesstrukturen och arbetssätten med 

färgkodade lappar ges en bra och snabb överblick av projektets status, när man använder VP-metoden, 

beskriver litteraturstudien. Dessa är färgkodade med grön för ”inga problem”, gul för ”problem finns, 

men det finns en plan för att lösa”, röd för ”problem finns, men det finns ingen plan för att lösa”. Vidare 

beskriver man att alla dessa färgkodningar ger individer som observerar tavlan en momentan insyn i 

hur hela utvecklingsprojektet ligger till.  

Det framgick från både intervjun med VP-projekteringsledare 1 och från observationen att detta inte 

utfördes med färgkodade lappar. Det betyder att detta resonemang ej uppfylls till fullo inom vissa 

projekteringar. Orsaken är att avsteg gjorts i VP-metoden grundmodell i detta projekt. Det är även en 

uppfattning som utvecklingsingenjören gav om att det görs ett antal avsteg i modellen på vissa ställen 
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runt om i landet där man använder VP. Respondenten uppger dock att orsaken är okänd om varför. 

Troligtvis är det på grund av okunskap och där kan man ställa sig frågan om hur personalen utbildas 

inom VP. Däremot så uppger P2 att i deras projekteringar så använder man färgkodningen av 

problemlappar på tavlorna, vilket medför att projekteringsledare kan få en bild av projektstatusen av att 

granska tavlorna efter avslutat möte.  

Särmöten – Mindre tid stjäls 

Enligt studiens litteraturstudie så medför de korta och frekventa mötena en effektiv kommunikation, då 

det ofta finns för lite tid för att gå in på detaljer kring varje problem när samtliga projektörer är 

medverkande. Vidare beskrivs i litteraturstudien att om det finns ett problem som behöver 

uppmärksamhet så möts berörda projektörer efter VP-mötet och diskuterar problemet vidare. På så sätt 

stjäls inte någon tid från andra gruppmedlemmar som inte är involverade eller intresserade av 

problemet, beskriver litteraturstudien. 

Detta resonemang är samtliga respondenter i denna studie ense om. Att använda särmöten är ett måste 

när man för en VP-projektering då man ej projekterar på ett gemensamt VP-möte. Under studien har ej 

någon kritik mot detta förekommit.  

Då samtliga tillfrågade personer i denna studie uppger att denna aspekt av VP-metoden är så pass viktigt, 

så finns mycket att vinna om man kan titta vidare på denna del och utvecklar detta. Exempelvis så 

diskuterades under intervjun med UI att en intern mall skulle kunna kompletteras till VP-modellen, som 

på något sätt är kopplat till VP-mötena och som även kan tas upp under mötet på ett lämpligt sätt. Alltså 

en mötesmall för hur ett särmöte skall hållas och hur man skall föra en redovisning av särmötet på det 

gemensamma VP-mötet, som beslutsunderlag. 

Det analoga formatet 

I studies litteraturstudie presenteras ett antal aspekter med avseende på det analoga formatet som 

visuell planering utgår ifrån. Exempelvis nämns att digitala mjukvaror kan vara ett bra verktyg när 

stora mängder information skall hanteras. Dock finns det en risk att i stor komplexa och dynamiska 

projekt blir dessa mängder så överväldigande att det blir svårt att hantera, vilket beskrivs i 

litteraturstudien. Det nämns även att vid stort användande av digitala mjukvaror i utvecklingsprojekt 

så försvinner en del av den fysiska kommunikationen mellan medarbetare. Vidare skapar detta också 

tolkningsproblematik då mycket kommunikation kommer ske via skrift. 

Från litteraturstudien föreslås att den fysiska begränsningen av tavlor med lappar leder till större fokus 

på kvalitet och relevans av data kring informationshanteringen, där mjukvarusystem oundvikligt skapar 

operativa experter. Detta gör att ett mindre antal personer som hanterar mjukvaruprogrammen tar 

kontroll av informationshanteringen, vilket ger dessa personer större makt och inflytande som i sig leder 

till konsekvent minskning av gruppägande, enligt funnen forskning från litteraturstudien. Det framgår 

även, från litteraturstudien, några begränsningar med VP som analogt format, dvs. att metoden inte är 

kopplad till IT-verktyg. Det ena är att metoden icke är global. Med det menas att VP i sin analoga form 

ej fungerar med geografisk rörlighet. Detta då tavlan och lapparna är av fysisk karaktär och otympliga 

att flytta med sig, vilket beskrivs i litteraturstudien. Den andra begränsningen är sämre 

erfarenhetsåterföring. Litteraturstudien beskriver detta som att tack vare sin fysiska utformning är det 

väldigt svårt att skapa erfarenhetsåterföring eller spara kunskap. ”När väl en aktivitet är utförd tas 

lappen ner och kastas i sopkorgen”. Den sista begränsningen upptäckt från den litteraturstudien är att 

det saknas en fysisk länkning mellan lappar. Om en aktivitet flyttas så är de andra berörda aktiviteterna 

inte länkade till flytten, vilket medför att det kan förekomma följdfel vid ändrad disposition.   

Vid intervjun av P1 så gavs inte någon uppfattning om att digitalisering är en nödvändighet inför 

framtiden av visuell planering. Dock gavs inte något motstånd heller, vilket såldes betyder att denne 

respondent inte gav svar på frågan kring det analoga formatet kontra digitala format. Dock beskrevs en 
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annan bild från intervjun med P2, där respondenten menade rent krasst att en positiv aspekt med VP är 

att om en projektör bara är ”skrivkunnig” och besitter teknikkunskap inom sitt kompetensområde så kan 

man medverka i en VP- projektering. P2 förklarade att man samtidigt redan har använt sig av projekt 

där man använder en BIM-modell vid sidan av VP-mötena. Det är emellertid ett särmöte som tas efteråt, 

direkt i anslutning till VP-mötet. Respondenten menar att han är öppen för eventuell digitalisering av 

metoden.  

Från observationen kunde inte någon enhetlig bild ges i fråga om digitalisering av metoden skulle leda 

till en förbättring. Detta är ett högintressant fokusområde som är något som behöver studeras vidare. 

Dock gavs en bild om att det finns en rimlighet att själva hanteringen och tekniken finns för en möjlig 

digitalisering av metoden. Det som måste studeras vidare är de eventuella dolda hinder som 

digitalisering kan medföra på engagemanget som VP medför.  
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4.4 JÄMFÖRELSE MELLAN DEN TÄNKTA & VERKLIGA ANVÄNDNINGEN AV VP 
I detta avsnitt görs en sammanvägd jämförelse mellan avsnitt 4.2 ”den tänkta användningen av metoden” 

och 4.3 ”den verkliga tillämpningen av metoden”. Genom att fokusera på litteraturstudiens framtagna 

centrala inslag i VP-metoden redovisar detta kapitel fokuspunkterna med avseende på hur företaget 

tänker att metoden bör användas, mot hur denna studie har påträffat att den används dvs. tillämpas i 

verkligheten. Vidare i avsnittet (4.4.1 Jämförelse utifrån analysmodell) förklaras varje punkt mer 

ingående och i slutet av detta kapitel (4.4.2) återfinns en sammanfattning av jämförelsen. 

4.4.1 Jämförelse utifrån analysmodell 

 

Integrering av arbetsprocessens steg 

Vid jämförelse av hur fallföretaget har tänkt att modellen skall användas, med hänsyn till vad som 

litteraturstudien beskriver som en integrering av arbetsprocessens steg, och hur de faktiskt använder 

modellen utifrån denna studies informationskällor, så anser jag att detta resonemang har påträffats. Det 

vill säga att det gick att identifiera beskrivningen av en god kommunikation och nära samarbete med ett 

leanteoretiskt tänk av att försöka minimera kostnaderna. Detta då grundmodellen är konstruerad på ett 

sådant sätt att VP-mötena ställer krav på fysisk närvaro med god kommunikation och bearbetning av att 

visualisera projekteringens olika problem på tavlor gör att fel/problem går att identifieras i ett tidigt 

skede. Både projektrapporten och utvecklingsingenjören beskriver att mötena skall föras utifrån ett 

gemensamt engagemang. Detta engagemang gick att se från observationer där jag deltog. Även de 

intervjuade projekteringsledarna uppgav att det gemensamma engagemanget är en av nycklarna till ett 

bra arbetssätt.  Dock skulle det behövas mer underlag för att kunna specificera ett mer exakt svar kring 

om det är så här på ett generellt plan eller om dessa informationskällor skiljer sig från andra projekt 

drivna med VP.  

Kunskapsöverföring 

Litteraturstudien beskriver ett resonemang om att vid användning av visuella verktyg i projektbaserade 

arbeten påvisar det underförstådd kunskapsöverföring. Detta är något som UI förklarade i sin intervju 

att kombinationen av att mötas fysiskt på VP-mötena och att använda visuella tavlor skapar en bättre 

förståelse bland gruppmedlemmarna och är något som tagits med vid framtagandet av VP. De fysiska 

mötena och att projektörerna träffas är något som både P1 och P2 uppger bidrar till bättre förståelse och 

utbyte av kunskap gruppmedlemmarna emellan. Även observationen visade på att samspelet och 

diskussionerna medförde att gruppmedlemmarna blev införstådda i varandras arbetsuppgifter och 

problem som de gemensamt står inför. Det är dock enbart P2 som uppger att det visuella systemet är en 

bidragande aspekt till denna underförstådda kunskapsöverföring. Därav kan även detta resonemang 

ifrågasättas om hur vida utbildning och kunskap om VP-metodens olika fördelar är medtagna hos 

fallföretagets projekteringsledare, när de skall använda sig av metoden.  

Prioritering av arbetsuppgifter 

Vid jämförelse av litteraturstudiens beskrivning av ”prioritering av arbetsuppgifter” finns en likhet mot 

vad UI och projektrapporten beskriver att VP medför. Alltså att de visuella tavlorna ger 

projektmedlemmarna en bild av vilka frågor som är viktigt, så kallade knäckfrågor, och vilket 

”konsultområde” som har fått flest lappar. Detta hjälper projekteringsledaren att se vilken av 

projektörerna som i vissa fall få större prioritering än andra, då denne projektör kan befinna sig i ett 

utsatt läge. Detta är något som inte gick att identifiera konkret från någon av de intervjuade 

projekteringsledarna. P2 förklarade att VP-metoden bryter ner olika moment i smådelar vilket gör att 

helheten blir mer överskådligt och leder även att det blir lättare att se ifall det finns något som eventuellt 

behöver prioriteras. Från OB och från vad P1 säger så fanns det exempelvis en projektör som ej fick 

några lappar på sin till/från-matris. Orsaken till det var oklar och någon större analys kring detta gjordes 
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ej. Dock går det att reflektera om det verkligen var metodens visuella system gjorde denna upptäckt 

möjlig. Det som däremot går att konstatera är att tack vare tavlorna med problemlappar kunde 

projektmedlemmarna se arbetsfördelningen och vad som verkligen blir prioriterat och därmed noteras 

som en knäckfråga. Detta är något som går att härleda till VP-metoden då systemet med knäckfrågor är 

integrerar i metoden.  

Kort mötestid och frekventa möten 

UI och projektrapporten beskriver att utformningen av projekteringsmetoden är väldigt avgörande vad 

det gäller effektiviteten av den utnyttjade tiden. Detta är samma resonemang som litteraturstudien tog 

fram där korta och koncisa möten som återkommer frekvent under projektet är ett effektivt sätt att 

projektera. Det som är viktigt att komma ihåg, enligt UI, är att det är ungefär samma tid som varje 

projektör lägger ner i projekteringen men på ett effektivare sätt då det ställs krav på att medverka på 

möten en gång i veckan. Detta gör att den totala tiden projekteringen är igång blir kortare. Resonemanget 

av att VP medför en effektivisering av projekteringstiden är något som erhållits från samtliga av studiens 

källor. De båda intervjuade projekteringsledarna tycker att mötesformen medför att tempot ökas och att 

det ej tar lång tid mellan fråga och svar. Detta gick även att observeras under studien 

observationstillfällen. Därav gick det att se en effektiv användning av tid i studiens olika projekt. 

Snabba beslut 

Den stora skillnaden mellan vad litteraturstudien beskriver som snabba beslut, enligt UI, är att VP 

medför inga förhastade beslut. Däremot menar UI att då VP har en mötetstäthet på en gång i veckan så 

kommer varje fråga att behandlas snabbare. Därav kan en projektör som ställt en fråga få svar snabbare 

än traditionellt i vissa fall. Detta är något som stämde med vad båda intervjuade projekteringsledarna 

förklarade i sina intervjuer, beträffande detta resonemang. Det gick även att observera att frågor blev 

behandlade på ett snabbt sätt. Dock uppger både UI och P2 att man som projekteringsledare måste 

komma ihåg att vissa frågor går ej att svara på snabbare och att vissa frågor behöver man ”sova på”. 

Detta menar UI kommer med tid och erfarenhet. 

Särmöten – Mindre tid stjäls 

Att använda särmöten som komplement till VP-mötena är något som både litteraturstudien, 

projektrapporten och UI är sense om. Genom att inte projektera på mötena, där samtliga projektörer är 

medverkande, använder man istället särmöten där berörda projektörer möts efter mötet för att diskutera 

lösningar på problemen. Detta hör samman med den effektiva användningen av den totala 

projekteringstiden som VP medför, enligt litteraturstudien. Både P1 och P2 var också rörande överens 

om att detta system och resonemang är något som är positivt för projekteringen. Även observationen 

noterade att inga direkta problemdiskussioner förkom på själva VP-mötet. Dock hände det ibland att 

diskussioner höll på att bli för detaljrika. Det är viktigt att projekteringsledaren styr mötet och har 

kontroll över dessa diskussioner, vilket gick att observera under OB. 

Det analoga formatet 

Litteraturstudien beskriver att det analoga formatet gör att projektmedlemmarna måste träffas fysiskt 

och tala med varandra, vilket ger momentan feedback och kommentarer till det stundande arbetet. Vidare 

beskriver litteraturstudien att detta skapar i sig en kvalitetskontroll och på längre sikt minimerar felen.  

UI som i samråd med ett antal beteendevetare arbetade med att ta fram VP använde sig av detta 

resonemang. UI menar att det är viktigt att fysiskt mötas och att själva skrivandet på lappar och den 

fysiska redogörelsen av frågor kommer utav den analoga metoden. P1 uppgav att den analoga metoden 

är tilltalande och ser inte att metoden behöver digitaliseras. Däremot sa inte P1 nej till en eventuell 

framtida uppdatering av att metoden skulle digitaliseras. P2 beskrev i sin intervju att en positiv aspekt 

av det analoga formatet är att väldigt många förstår systemet och kan medverka. P2 menade rent krasst 

att om man bara är ”skrivkunnig” och har en teknisk bakgrund så kan man använda VP-modellen. Därav 
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går det att konstatera att modellen idag uppges utifrån denna studie, fungerar likt vad litteraturstudien 

beskriver och vad fallföretagets UI tänkte att det analoga formatet bridrar med.  

Helhetsperspektiv 

Det går att se litteraturstudiens resonemang av ett ökat helhetsperspektiv hos fallföretagets modell av 

VP utifrån vad som beskrivs i projektrapporten och vad UI förklarade i sin intervju. Detta är dock något 

som skiljer sig åt vid intervjuerna av vad de olika projekteringsledarna uppgav i sina projekt. P1 beskrev 

att den korta och frekventa tiden på VP-mötena medförde att det snabbt gick att få en inblick i 

projekteringsprocessen, vilket inte är det samma som projektrapporten och UI fokuserar på och som 

leder till ökat helhetsperspektiv. Detta beror troligtvis på att P1 hade gjort ett antal avsteg från 

grundmodellen och saknade exempelvis kopplingen till produktionstidplanen. Samtidigt som P2 beskrev 

sitt resonemang helt i enlighet med hur fallföretaget tänker sig att VP-metoden skall användas. 

Observationerna från denna studie av mig inget intryck av det som litteraturstudien beskriver som 

helhetsperspektiv. Det är dock svårt att dra en slutsats utifrån studiens källor om att det verkligen inte 

medför ett ökat helhetsperspektiv hos gruppmedlemmarna då metoden ändå är utformad för att låta 

samtliga gruppmedlemmar mötas fysiskt och se en koppling mellan deras olika arbetsområden. Det som 

ändå går att konstatera är att tack vare dessa avsteg i VP-metoden som förekommer hos fallföretagets 

olika projekteringsledare så uppkommer skillnader i vad som av UI och projektrapporten beskriver som 

ökat helhetsperspektiv. Detta är ett intressant område som skulle behöva mer studier kring, då detta är 

en bidragande aspekt kring framtagandet av VP som projekteringsmetod.  

Överblick av projektstatus 

Både UI och projektrapporten delar samma uppfattning som vad litteraturstudien beskriver att VP 

medför en överblick av projektets status. Genom att färgkoda lapparna på tavlorna går det att snabbt få 

en överblick om hur projektet ligger till. Exempelvis om man ser att nästan alla lappar har en röd färg 

signalerar detta att projekteringen står inför vissa problem. P2, som använder grundmodellen och ej gjort 

några större avsteg, samtycker i detta resonemang. Alltså att metodens tavlor ger honom som 

projekteringsledare en bättre förståelse i hur projektet ligger till. Detta var något som ej framkom från 

P1 då de i sin projektering inte hade någon färgkodning på sina lappar. Detta var även något som 

observerades vid dessa projekteringsmöten. Därav går det att återigen ställa frågan om hur vida 

utbildningen hos fallföretaget sker kring VP-metoden. Dock lyfter man vissa frågor till en 

knäckfrågetavla, som skulle kunna liknas ett system för att iakttaga vilka stora problem projektering 

innehar. Från projektrapporten och litteraturbeskrivning använder man även sig av gul färg för att 

signalera problemfrågor som är av mindre karaktär. Denna funktion försvinner helt i P1 projekt då ingen 

färgkodning används. 

”Frontload” av utvecklingsprocessen 

Det som framgår vid en jämförelse av hur fallföretaget har tänkt sig att man skall använda modellen mot 

hur de verkligen använder VP i studiens olika projekt, med avseende på litteraturstudiens beskrivning 

av ”Frontload”, är att det undermedvetet används per automatik i VP-modellen. Det var dock ingen av 

de intervjuade projekteringsledarna som konkret beskrev deras arbetsmetodik likt ”Frontloading”. Det 

vill säga att det själva använder ett tankesätt där de försöker jobba med att investera resurser i tidiga 

skeden. Det som emellertid inte går att avgöra är om detta är av värde i praktiken då metoden bygger på 

att frågeställningarna som tas upp på mötena och skrivs ner på lappar för att sedan delas ut som 

arbetsuppgifter är en form av proaktivt arbete. Alltså att man försöker identifiera problemen tidigt då 

det är ett mindre kostsamt skede att göra ändringar än i produktionsskedet.  

Decentralisering av arbetsuppgifter 

Litteraturstudiens resonemang av att VP-metoden leder till en decentralisering av arbetsuppgifter i 

projekteringen var något som UI uppgav stämde till viss del. UI förklarade att projektörerna måste ta 
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ansvar för sina arbeten och leveranser, men att projekteringsledaren ändå behöver ha koll på arbetet. 

Dock förklarar UI att metoden bidrar till att det lättar trycket på projekteringsledaren och att metoden 

skall skapa något som UI kallar för ”ett självspelande piano”. Detta är något som P2 inte tycker stämmer 

då en hel del projektörer behöver styras rätt rejält. Vidare menar P2 att troligtvis beror inte 

självständigheten och ansvarsbiten på metoden VP utan snarare på den mänskliga faktorn, alltså att det 

beror från projektör till projektör. Varken P1 eller observationen kunde inte heller ge ett entydigt svar 

på om det gick att se en viss typ av decentralisering i arbetet. Därav går det att konstatera att i denna 

studie gick inte resonemanget att identifiera och mer forskning kring detta behövs för att det skall gå att 

påstå att VP bidrar till decentralisering av arbetet. 

4.4.2 Sammanfattning av jämförelsen utifrån analysmodellen 

Tabell 2, som återfinns nedan, är strukturerad utifrån om det centrala inslaget i VP har påträffats eller 

inte i denna studie och hur vida det stämmer med den tänkta användningen. 

Tabell 2 Sammanfattning av jämförelsen mellan den tänkta och verkliga användningen av VP. 

Integrering av arbetsprocessens steg Påträffat god kommunikation och nära samarbete.  

Nyckelaspekten är det gemensamma engagemanget 

hos gruppen. 

Kunskapsöverföring Kombinationen av att ställa krav på att träffas fysiskt 

och att visualisera projektet på tavlor skapar en 

gemensam förståelse hos gruppmedlemmarna. Detta 

påträffades under studiens olika projekt. 

Prioritering av arbetsuppgifter Systemet av att använda knäckfrågor gjorde att 

projekteringsledarna kunde prioritera arbetsuppgifter. 

Kort mötestid & frekventa möten Samtliga respondenter i denna studie uppgav att VP-

metoden bidrar med kort mötestiden och de frekventa 

möten som på så sätt skapar en effektiv användning 

av projekttiden. 

Snabba beslut Samtliga respondenter uppgav att beslut fattades 

snabbare. Snabba beslut påvisas som en farhåga. Där 

projekteringsledaren behöver kunna bedöma om ett 

beslut behöver mer tid.  

Särmöten – Mindre tid stjäls Särmötena uppgav samtliga respondenter i denna 

studie som en positiv aspekt för VP-metoden. Det 

gick att påvisa en bättre användning av projekttiden. 

Det analoga formatet Det har gått att påvisa positiva aspekter med att 

metoden är helt analog. Samtliga respondenter tycker 

att det analoga formatet är tilltalande och skapar 

bättre kvalitet i projekteringen.  

Helhetsperspektiv Litteraturstudiens beskrivning av ökat 

helhetsperspektiv gick att återfinna hos P2 men ej hos 

P1. Orsaken var att P1 gjort avsteg i modellens 

utförande. 

Överblick av projektstatus Det visades sig finnas en tanke med att skapa bättre 

överblick av projektet i upprättandet av modellen för 

Visuell planering. Dock påträffades avsteg gjorda hos 

P1 och där kunde detta ej framhävas. 

”Frontload” av utvecklingsprocessen VP-metoden är utformad för proaktivt projektarbete, 

dvs. indirekt ”Frontloading”. Projekteringsledarna 

från denna studie visar att de finns en avsaknad i 

förståelsen kring ”Frontload”. 

Decentralisering av arbetsuppgifter Denna studie kunde inte påvisa att själva VP-

metoden medför en ökad decentralisering av 

arbetsuppgifterna i projektarbeten. 
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4.4.3 Möjliga hinder och framtidsutsikter beskrivna av utvecklingsingenjören 

Något som har upptäckts under de 10 år som personal internt på fallföretaget blivit utbildade i VP är 

mindre ändringar i systemet, beskriver UI. Fallföretagets UI tror att det handlar om att olika individer 

vill sätta sin egen prägel på arbetsmetoden. Dock uppger han att det är onödigt, men att man får göra 

ändringar om man vill så länge man inte stör grundmodellen. Peab i Karlstad är den del av företaget där 

metoden används mest, och längst, förklarar UI. Han säger även att Göteborg också har använt VP i sitt 

verksamhetssystem ett längre tag. Dock uppger UI att det finns en del avarter, men han tror ändå att de 

får bättre resultat än med traditionell projektering.  

Ett hinder med projekteringsmetoden som påträffats är om man inte har ett gemensamt projekt, beskriver 

UI. Vidare förklarar UI att fallföretaget har testat VP i olika grupper av människor i några av alla möten 

som innefattar byggprocessen. Vidare förklarar han att vad som upptäcktes var att om man inte har ett 

gemensamt projekt så kan man inte ge varandra frågor att lösta, vilket gör att hela VP-metoden fallerar. 

UI förklarar att det samma gäller möten som är av den karaktären där ren information skall behandlas. 

UI på fallföretaget anser att VP är ”lös problem i ett projekt som vi har gemensamt” och ”fördela 

arbetsuppgifter mellan oss”, när det inte är den typen av mötesstruktur så fungerar det inte.  

Vad det gäller risker kring metoden så ses snabba beslut som ett problematiskt område, förklarar UI. 

Vad som menas enligt UI är att det finns en risk att man lockas till att ta snabba beslut, på grund av att 

man inte vill ha någon olöst problemlapp på VP-tavlan, så att samtliga ser. Vidare förklarar UI att man 

behöver vara medveten om att vissa problem inte går att lösa lika snabbt som andra, att vid vissa problem 

behövs betänketid. Detta blir en balansgång för projekteringsledaren som måste styras på rätt sätt, 

beskriver UI.  

Inför framtiden ses digitala hjälpmedel som en typ av åtgärd som möjligtvis skulle kunna utveckla 

projekteringsmetoden beskriver fallföretagets UI. Vidare menar han att på något sätt få en mer 

datorhantering i systemet och försöka digitalisera VP-metoden, framförallt lapphanteringen. UI menar 

att de skulle få en större kontroll över hela informationsflödet. Dock kan det finnas en risk kring detta, 

beskriver UI. När metoden utvecklades av Peab så var några beteendevetare inkopplade och utformade 

metoden, förklarar UI. Beteendevetarna menade på att det är viktigt att gruppmedlemmarna är med och 

fysiskt agerar under mötet. Pratar, skriver lappar och går fram till tavlorna, förklarar UI. Vidare beskriver 

UI att detta leder till större engagemang och det är dessa bitar som gör att beteendevetarna avråder från 

att digitalisera metoden. 
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5 DISKUSSION 

Detta kapitel diskuterar slutliga reflektioner kring studien, förhållandet av studien till branschen, 

studiens begränsningar och även fortsatta forskningsområden.  

5.1 SLUTREFLEKTION 
Syftet med examensarbetet var att bidra till förståelsen kring nutida projekteringsmetoder genom att 

studera och följa upp en av dessa, den av Peab utvecklade projekteringsmetoden ”Visuell Planering”.  

VP som metod för projektering och förväntade effekter av att tillämpa metoden beskrivs av Peabs 

utvecklingsingenjör genom att metoden skapar bättre kvalitet i framtagandet av bygghandlingar tack 

vare en effektiv projekteringsprocess. Metoden bidrar till detta genom smart resursanvändning och 

tydligare kommunikation än i tidigare projekteringsprocesser. VP-metodens bakgrund härstammar från 

en del av leanfilosofins produktutveckling där detta arbetes litteraturstudie presenterar ett antal 

förväntade effekter med VP. De främsta effekterna är prioritering av viktiga arbetsuppgifter genom ett 

visuellt planeringssystem, smart tidsanvändning genom kort mötestid och frekventa möten, men även 

den fysiska och analoga strukturen bidrar till de förväntade effekterna av metoden. 

Den praktiska tillämpningen av VP har studerats genom intervjuer och observationer där den effektiva 

tidsanvändningen har påträffats. Även metodens visuella och analoga form har visat sig bidra med en 

bättre projekteringsprocess då intervjuade respondenter beskriver att de tilltalande fysiska mötena i 

kombination med VP-tavlorna gör projekteringen tydlig och på ett enkelt sätt visualiserar de kritiska 

arbetsuppgifterna.  

Valet att använda visuell planering hos fallföretaget ligger på både arbetschef- och regionchefsnivå. Det 

vill säga att valet av metod i detaljprojektering är förtillfället ett fritt val. De flesta regioner i Sverige 

använder sig av projekteringsmetoden men i synnerhet väst och syd. Fallföretaget har valt att ta fram 

metoden för att skapa bättre kvalitet i projekteringen. Det vill säga granskade godkända bygghandlingar. 

Ett mål med VP var att skapa en metod som underlättar för projekteringsledaren och samtidigt ge 

projektörerna ett större engagemang genom att effektivt använda tiden. Detta skulle då resultera i en 

bättre projektering med mindre fel i handlingar inför nystart av byggprojekt. Det återstår att säkerställa 

denna aspekt då examensarbetet enbart har tittat på ett fåtal fall av projekteringsarbeten.   

Examensarbetes viktigaste bidrag visar att projekteringsprocessens tid utnyttjas på ett effektivt sätt och 

visar att metoden ställer krav på att projektgemensamt identifiera kritiska arbetsuppgifter genom VP-

metodens påträffade effekter, vilket redovisas i Tabell 2. De viktigaste effekterna som påträffats är: 

 Kort mötestid och frekventa möten i kombination med särmöten – Både intervjuerna och 

observationerna visar att tidsanvändningen upplevs effektiv vid VP-projektering. Detta är något 

som både projektörer och projekteringsledare uppger då den korta mötestiden gör att 

engagemanget på mötet upplev bättre, frekvensen på mötena medför att uppföljningen 

säkerställs och frågor behandlas snabbare mellan mötena. Projekteringsmedlemmarna uppger 

även att särmötena gör att tiden används på ett effektivt sätt då enbart de personer som frågan 

berör löser det specifika problemet och presenterar lösningen därefter på VP-mötet.  

 Prioritering av arbetsuppgifter – Något som också påträffats i både intervjuerna och 

observationerna i detta arbete är att VP medför ett bättre system vad det gäller att belysa viktiga 

arbetsuppgifter/olösta frågor. Genom VP-tavlorna ges en god överblick av samtliga frågor och 

en identifiering av vilka problem projekteringen behöver lösa. Detta gör att 

projekteringsgruppen kan gemensamt enkelt se vilka frågor som är mer prioriterade än andra 

och på så sätt hanteras viktiga frågor i ett prioriterat system. 

 Den analoga formen – Genom att metoden utgör fysisk representation av problemhantering och 

ställer krav på fysisk närvaro uppger även här intervjuade respondenter att detta är en bidragande 



DISKUSSION 

42 

 

aspekt till effektiviteten med VP-metoden. Detta är något som visats i arbetets analysmodell och 

är en nyckelfaktor i projekteringsarbetet med VP. Projektmedlemmarna uppger att det är ett 

enkelt och tydligt sätt att fördela frågor och planera arbete. De fysiska frekventa mötena medför 

även att kommunikationen gruppmedlemmarna emellan upplevs bättre.  

5.1.1 Reflektion om VP hos fallföretaget 

Något som har varit tydligt i mitt arbete är att utbildning kring metoden verkar ofullständig eller 

åtminstone bristfällig. Det framgår från intervjuerna med projekteringsledarna att de saknar vissa 

förståelser kring metoden. Exempelvis framgick från en av intervjuerna med projekteringsledarna att 

det är svårt för dem att precisera vad som är positivt med metoden eller vad metoden bidrar med vad det 

beträffar förväntade effekter av att använda metoden. Båda projekteringsledarna uppger att det tycker 

att metoden bidrar med ett bättre engagemang men mer än så verkar de inte uppfatta. De kan alltså inte 

utveckla sina resonemang om att metoden till exempel bidrar med bättre helhetsperspektiv för 

projektmedlemmarna eller bättre översiktlighet av projektstatus. Därav kan denna studie ge en 

rekommendation till fallföretaget om att se över vad det beträffar utbildning i projekteringsmetoden hos 

de olika projekteringsledarna som har tänkt använda eller använder VP.   

En upptäckt som hör ihop med föregående stycke är att avsteg från grundmodellen förekommer. 

Fallföretaget sätter inga krav på hur metoden används och därav har det hänt att projekteringsledare göra 

sina egna ändringar i metoden. Exempel på detta förekom i observationsstudien. Genom att man hade 

plockat bort färgkodningen från lapparna så kunde man inte se vilken status det var på den stundande 

projekteringen. Detta kan vara ett hinder då det kan finnas många positiva underliggande egenskaper 

hos metoden som försvinner vid ändringar. Även här skulle en lämplig åtgärd vara att på något sätt ta 

med detta in i utbildningsfrågan kring VP. Utvecklingsingenjören hade samma uppfattning om att det 

förkom avsteg från grundmodellen men att det är upp till var och en hur vida de vill föra sin projektering. 

Han beskrev att oavsett avsteg i metoden så kommer projekteringen fortfarande ge bättre resultat än om 

de inte använt metoden alls. Detta går naturligtvis att diskutera men är något som jag verkligen tror 

behöver ses över. Även här gav utvecklingsingenjören en idé om att fallföretaget skulle kunna införa 

revisioner för att kartlägga vilka möjliga förbättring som går att göra för att utveckla 

projekteringsmetoden ytterligare.  

En rekommendation för framtida utveckling för Visuell Planering är något som jag i samråd med 

utvecklingsingenjören pratade om; nämligen en mall för särmötena. Det finns idag ingen direkt mall för 

hur man skall hålla ett särmöte vid sidan av VP-mötena. Detta gör att en lösning från ett särmöte ibland 

blir svår att följa upp. När väl ett beslut tas på VP-mötet från en lösning framtagen från ett särmöte så 

kommer detta noteras i en beslutslista. Dock kommer det inte synas något kring hur man löste frågan. 

Här menar både jag och utvecklingsingenjören att en mall till särmötet hade varit önskvärt.  

En framtidsfråga gällande Visuell Planering är om företaget skall digitalisera metoden. 

Utvecklingsingenjören förklarade att det möjligtvis skulle kunna gå att digitalisera VP. Där de 

framförallt hade kunna ge metoden en positiv effekt vad det gäller lapphanteringen. 

Utvecklingsingenjören ser dock vissa hinder med att digitalisera metoden då de beteendevetarna som 

var inkopplade vid framtagandet av VP avrådde från att digitalisera. De framgår även från 

litteraturstudien att det finns vissa farhågor med att helt digitalisera metoden. Exempelvis är det bra att 

projektmedlemmarna måste fysiskt skriva lappar, presentera problemfrågor och gå fram till tavlorna för 

att visualisera vart frågan är riktad. Utvecklingsingenjören menar att det analoga formatet på VP gör att 

många kan hantera metoden och en stor flexibilitet medförs i utförandet. Det fysiska mötet av att folk 

kommunicerar, skriver lappar och går fram till tavlan, skapar ett engagemang hos gruppen. Han menar 

att till skillnad från långa utdragna projekteringsmöten blir projektörerna mer aktiva under själva mötet, 

tack vare den analoga formen. Detta är ett mycket intressant område som bör studeras vidare då vi trots 

allt lever i digital tid där det går att underlätta och skapa fördelar med datorns hjälp. Jag tror att om man 
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kartlägger denna fråga och identifierar dessa hinder så kan en framtida digitalisering vara ett bra 

utvecklingssteg för just fallföretagets modell av VP.   

5.2 ÄR VISUELL PLANERING NÅGOT FÖR BRANSCHEN? 
Visuell Planering har från denna studie visat resultat av att det fungerar bra hos fallföretaget. Det finns 

många positiva egenskaper som VP bidrar med i projekteringsarbete. Denna studie visar att metoden 

hos fallföretaget bidrar med en viss kunskapsöverföring, helhetsperspektiv och effektiv användning av 

tid etc. Jag anser att denna projekteringsmetod är väl fungerande men går även att utveckla ännu mer 

inför framtiden. Det finns idag substitut på marknaden som är av digital karaktär, dessa kan jag ej 

verifiera om de är helt likvärdiga Visuell Planering. Dock vet jag att dessa verktyg är utformade från ett 

gemensamt syfte om att förbättra projekteringsprocessen. Jag anser att Visuell Planering är en pålitlig 

metod som jag skulle kunna rekommendera branschen. Dels på grund av de i exjobbet identifierade 

positiva egenskaper som metoden bidrar med, men även att nästan samtliga människor jag kommit i 

kontakt med har uppgett att VP är effektiv metod i projekteringsarbete och ser ingen fördel med att gå 

tillbaka till traditionell projektering. Det goda medhåll som intervjuade personer talar om vad de 

beträffar VP måste på något sätt visa att det är en metod som fungerar.  

5.2.1 Vad kan branschen få ut av denna studie? 

Det som branschen får ut av denna studie är ökad förståelse kring metoden Visuell Planering. Studien 

bidrar med en inblick i vad en metod som VP kan medföra i projekteringsarbete. Det visade sig i början 

av denna studie att det fanns en begränsad mängd information och forskning kring detta ämne. Detta 

fick mig att genomföra denna studie i syfte av att tillföra branschen mer kunskap om VP. Det har 

framkommit en hel del olika aspekter som behöver mer forskning och studier för att skapa en klarhet i 

vad metoden helt kan bidra med. Däremot finns det ett antal intressanta aspekter som har upptäckts i 

studien och som jag vet visar att metoden är av intresse för branschen. Studien visar även att 

implementeringen av VP har visat sig fungera hos fallföretaget, dock inte utan att det finns möjlighet 

till förbättringar. Det är exempelvis viktigt att rätt utbildning ges till personal som skall hantera Visuell 

Planering och med tanke på att vi lever i 2016 så är en framtida digitalisering av metoden en tänkbar 

utvecklingsmöjlighet.  

5.3 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA FORSKNINGSOMRÅDEN 
En begränsning med studien är omfattningen. Fler intervjuer hade bidragit till ökad förståelse, just för 

att ta in flera synpunkter i de olika diskuterade resonemangen. Det hade dessutom varit mycket intressant 

att studera flera regioner på fallföretaget för att se hur det ser ut på andra ställen men i samma företag.  

Jag har fått en uppfattning om att det kan skilja sig något beträffande hur omfattande användningen av 

VP är runt om i landet. Även en jämförelse av detta exjobbs presenterade effekter av metoden hade 

skapat större förståelse kring VP. 

Ett intressant framtida forskningsområde är hur vida utbildning och förståelse kring metoden ser ut. Jag 

tror att för att kunna utveckla VP ytterligare behöver projekteringsledare själva vara med och förstå de 

olika syftena med metodens ingående delar. Därför anser jag att en fortsatt forskningsstudie kring ökad 

förståelse och kunskap om VP är av intresse.  

Jag rekommenderar även fortsatt forskning kring hur vida en eventuell digitalisering av metoden skulle 

se ut. Det finns ett antal hinder till en framtida digitalisering men jag anser att vid en väl kartläggning 

av dessa hinder så kan en digitalisering av metoden gagna projekteringsutvecklingen.  

Ett sista område för fortsatt forskning är marknaders substitut till VP. Här skulle det vara mycket 

intressant att studera en jämförelse kring skillnader mellan olika digitala hjälpmedel inom projektering 

för att se hur Visuell planering förhåller sig till dessa.  
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7 BILAGOR 

7.1 EN SAMMANFATTNING AV ”PEAB PROJEKTRAPPORT 2005 – VISUELL 

PLANERING” 
 

Vid framtagandet av VP i Peabs verksamhet upprättades en projektrapport, 

vilket var underlaget för SBUFs utdelning av Årets innovation 2005. 

Författare till rapporten är Claes Dalman. Jag har sammanfattat delar av 

rapporten som en beskrivning av det empiriska materialet från arbetets 

gång. Detta har legat till grund för fallföretagets definiering av VP som 

detta examensarbete har utförts på.  

Projektrapporten studerar tre olika projekt. Delprojekt 1 och delprojekt 2 

är med fokus på projektering, delprojekt 3 är med fokus på produktion. 

Delprojekt 1 innefattar 8st punkthus, här var projekteringstiden uppskattad 

till att ta ungefär 4 månader med traditionella metoder. Delprojekt 2 

omfattade en rivning av ett befintligt hus och därefter en nybyggnad av ett 

flerbostadshus med 3 våningar och källare.  

Bakgrund 

Chefer i byggbranschen har oftast väldigt hög arbetsbelastning och stora 

ansvarsområden. Det är många som upplever en stress och en otillräcklighet vad det gäller 

arbetsuppgifter tack vare situationen. När väl denna stressiga situation har uppstått speglas det i om 

projektet blir lyckat eller ej. Detta gäller generellt men i synnerhet hos Platschefer. Det leder till att 

Platscheferna måste få stöd och underlätta deras arbete. Det svåra är att praktiskt kunna göra något åt 

denna situation och det finns många utredningar och forskningsrapporter som påpekar problematiken 

att platschefens vardag är näst intill omöjlig.  

Projekteringen är ofta en avgörande del i om ett byggprojekt blir lyckat eller inte. Om man kan på ett 

effektivt och kompetent sätt leda projekteringsarbetet, som ofta är komplicerat och tufft, kan mycket 

underlättas i hela projektets byggprocess. Ett felaktigt beslut eller misstag i projekteringen bli väldigt 

kostsamt att rätta till i ett senare skede, exempelvis under produktion eller förvaltning. Förhållandet 

mellan kostnader för ett arbete som utförs i en byggnads olika skeden kan generellt sägas vara: 

 I programskedet 1 timme 

 I projekteringsskedet 10 timmar 

 I produktionsskedet 100 timmar 

 I förvaltningsskedet 1000 timmar.  

Det syns tydligt att tidiga rätta beslut ger lägsta kostnad och bästa resultat.  

Projektledaren eller projekteringsledaren har en nyckelroll i om projekteringen kommer lyckad eller ej. 

Det händer ofta att projekteringsledaren kommer i tidsnöd av olika orsaker exempelvis oförutsedda 

händelser, ej fastställda roller, att någon anlitad konsult inte har tillräckligt med resurser för att klara av 

sitt uppdrag, att vissa projektgrupper har svårt att samarbeta, sena beslut eller ändringskrav får beställare 

eller brukare. Det finns en möjlighet att de som medverkar i projekteringen prioriterar olika uppgifter 

och att följden blir att det har svårt att själva ge och även få svar på frågor från de andra projektörerna.  

Bakgrunden till VP kommer från att det är komplicerat att planera och leda projektering och produktion 

i byggbranschen. Visuell Planering (Visual Planning) är en Lean-baserad metod som togs fram av 

Toyota i samarbete med Japan Management Association Consultants, JMAC, som är ett av Japans äldsta 

Figur 2 Projektrapport 2005, 

Peab - Visuell Planering 

(Dalman, 2005) 



 

2 

 

och största management-konsultföretag. Toyotas mål var att avsevärt korta ledtiden för utveckling av 

nya bilmodeller och öka tjänstemannaproduktiviteten.  

Syftet med Peabs VP-projekt var att se om verktyget kunde förbättra och effektivisera byggbranschens 

”produktutveckling” dvs. Projekteringen. Claes Dalman, utvecklingsingenjör Peab, menar att syftet med 

VP är att skapa en bättre kvalitet i projekteringen, vilket innebär fler genomtänkta beslut som resulterar 

i bättre handlingar, men även ett bättre engagemang hos samtliga medverkande i projekteringen. Alltså 

skulle VP inte direkt kora ner projekteringenstiden men det visar sig dock att en förkortning av 

projekteringstiden är en direkt följd av VP, vilket i sin tur är en extra positiv faktor för projektet.  Detta 

då det oftast är just tiden som blir det största hindret för kvalitén. 

Visual Planning 

Det finns mycket som har skrivits och sagts om produktutveckling och hur man skulle kunna öka den 

interna effektiviteten. Något som är synonymt med dessa försök är att samtliga är riktade med fokus på 

hårda värden. Exempel på detta är olika typer av metoder och hjälpverktyg (QFD, PERT, FEMA etc.) 

och tekniska verktyg (CAD, FEM, PDM etc.). Den andra sidan riktar sig istället till mer mjuka värden 

av produktutveckling som teamwork, ledarskap, motivation och autonomi. Denna del menar att det kan 

självklart vara användbara och värdefulla men de kan aldrig ersätta den mänskliga sidan, om man vill 

nå verkliga resultat.  

Varför är projekt alltid sena? 

Det är allmänt känt att planering av utveckling kring nya produkter är svårt då det i regel handlar om 

nya uppgifter som sällan är återkommande. Alltså krävs ett kreativt och innovativt arbete. Det är tack 

vare detta som det självklart är svårt eller till och med omöjligt att förutse alla problem under resans 

gång. Därför gäller det att planera med marginaler för att kunna tåla de misstag som kan förekomma. 

Detta görs generellt på de allra flesta företag, men trots det är det vanligt att tidplanen spricker. De 

projektproblem som förekommer kan vara: 

 För långa ledtider, både planerade och utfallet. 

 Budget överskrids, ofta rejält. 

 Trots att man försöker följa upp projekten så avslöjar rapporterna inte problemen förrän det är 

för sent. 

 

Det finns fler olika orsaker till varför utvecklingsprojekten ofta blir försenade: 

 En billig leverantör valdes utan att bedöma en osäker leveransförmåga. 

 Bristande ledning och styrning. 

 Projektteamet var upptaget med ”brandsläckningsutryckningar”. 

 Mycket tid förlorad i avstämningsmöten. 

 

Samtliga uppräknade orsaker kan hanteras av företaget men det grundläggande problemet till detta är 

att det inte går med säkerhet att säga hur lång tid en aktivitet i projekt kommer att ta.  

Stora tidsbuffertar ger långa ledtider. 

När man analyserar hur projektdeltagarna uppskattar tiden för en viss aktivitet så ser man att en stor del 

av den totala tiden består av säkerhetstid för att säkerställa att aktiviteten blir klar i enligt plan. 

Mekanismen ser ut på följande sätt: 

 Tidsbuffertar är pessimistiska till att börja med. Har man haft en dålig erfarenhet tidigare så 

utgår man från det igen. 

 Varje ledningsnivå tenderar att lägga på ytterligare en säkerhetsfaktor på varje tidsuppskattning. 
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 Om personen som uppskattar tiden för en aktivitet vet att högsta ledningen senare brukar skära 

i totala projekttiden, så kompensera han det genom att addera extra tid. 

 

Att det blir så här kan förklaras med ett enkelt resonemang. Varje aktivitet tar en viss tid att utföra, 

förutsatt att allt går utan problem. Olika problem och händelser kan inträffa, som förlänger tiden för 

aktiviteten olika mycket. Det är svårt att utföra aktiviteten snabbare, och det finns en gräns för hur fort 

det kan gå. Detta innebär att om du skall uppskatta tiden det tar för dig att utföra en viss aktivitet så 

väljer du inte den mest sannolika tiden, eftersom sannolikheten att du klarar att hålla tiden inte är så stor 

(mindre än 50%). Istället väljer man en tid som ger kanske 80-90% sannolikhet att klara aktiviteten på 

utsatt tid, vilket innebär att man lägger avsevärd marginal.  

Men om det nu är på detta vis, varför håller inte fler tidplaner när det finns så stora marginaler? Tittar 

man på en grupp av aktiviteter i verkligheten visar det sig att de totalt sett inte blir klara så tidigt som de 

optimal skulle kunna bli. Det blir klara med en mindre andel färdiga aktiviteter före plan, sedan en stor 

andel aktiviteter färdiga enligt plan. Dessa utgör tillsammans ca 50%. Därefter följer ytterligare 30% 

strax efter plan. Därmed återstår ca 20% av alla aktiviteter som är betydligt mer försenade. Dessutom så 

överför förseningar i en aktivitet till projektet fullt ut, medan tidsvinster oftast inte kan utnyttjas. 

Verkligheten verkar ju rimma illa med det teoretiska resonemanget, men det kan dock förklaras.  

Orsaker till de sena färdigtidpunkterna är flera: 

 Det så kallade ”Gör det sen” syndromet – att vänta med att göra något till sist sekund. 

 Man har flera uppgifter att utföra samtidigt. 

 Olika aktiviteter är kopplade till varandra, så förseningar ackumuleras medan tidsvinster går 

förlorade. 

”Gör det sen” syndromet 

”Gör det sen” syndromet känner de flesta väl till. Hur ofta sätter man igång direkt med en uppgift eller 

läxa om den skall vara klar flera dagar senare? Den normala reaktionen är att vänta tills man är tvungen 

att börja för att hinna klart i tid, förutsatt att inget större oväntat inträffar. Därmed har man ju förbrukat 

hela tidsmarginalen redan från start. 

Flera uppgifter samtidigt 

Att ha flera uppgifter samtidigt påverkar ledtiden negativt mer än man kan tro. Antag att du har tre 

uppgifter samtidigt, sam alla är viktiga. Antag vidare att de tar 10 arbetsdagar att utföra. Om du blir 

pressad från tre håll för att bli färdig så är det troligt att du försöker arbeta lite med alla tre istället för 

dem sekventiellt. Hur mycket förändras ledtiden om du delar upp arbetet i 5-dagars pass sekventiellt? 

Enligt figuren nedan ser man att ledtiden fördubblas, till 20 dagar av ett sådant arbetssätt. Dessutom är 

det troligt att man tappar ytterligare tid vid varje skifte 

mellan uppgifterna.  

Olika aktiviteter är kopplade till varandra 

Olika aktiviteter kan vara kopplade, så att man 

behöver resultatet av flera aktiviteter, innan man kan 

starta nästa aktivitet. Om dessa aktiviteter är planerade 

att vara färdiga samtidigt så räcker det med att en 

aktivitet är sen för att hela projektet försenas. Vi har 

blivit vana att skydda den totala tidplanen genom att 

skydda genomförandet av varje enskilt steg. Det gör 

vi genom att lägga till ordentligt med tidsmarginaler, 

vilket på grund av mänskligt beteende leder till att det mesta av tiden slösas bort genom de tre orsakerna 

nämnda ovan.  

Figur 3 Att arbeta med 3 uppgifter samtidigt, förlänger 

ledtiden för all uppgifter (Dalman, 2005) 
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Hög beläggning ger risk för köer 

Det kan synas enkelt att balansera projektportföljen mot tillgänglig kapacitet, men det har visat sig vara 

förvånansvärt ovanligt att man gör det. Företag som har lagt sitt kapacitetsutnyttjande under 100% har 

ofta ändå inte lyckats korta ned ledtiden i produkt-utvecklingen, utan den har varit kanske 5 ggr längre 

än den teoretiska möjliga ledtiden. Hur kan detta komma sig? Företagsstudier har visat att projekt 

genomförs snabbare när färre projekt pågår samtidigt. Genom att reducera onödig variation i 

arbetsmängd och tidsåtgång minskas förseningar och störmoment så att organisationen kan fokusera på 

de kreativa arbetsmomenten. Företag som arbetat 

med detta har erhållit 30-50% ledtidsreduktion. 

Förhållandet mellan kötid och arbetstid är beroende 

på två variabler: 

a) Variationen, dels i arbetsmängd (antalet 

projekt/uppgifter som startas upp varierar i 

tiden), dels i processen (variationen i 

arbetstidåtgång mellan olika projekt/ 

uppgifter). 

b) Planerad utnyttjandegrad av resurserna. 

Sambandet illustreras nedan. 

 

Ur sambandet ser man att ju högre planerat kapacitetsutnyttjande man har, desto större blir känsligheten 

för störningar. Eftersom företagen normalt ligger med högt planerat kapacitetsutnyttjande (90% eller 

mer) blir ledtiden ofta oacceptabelt lång. Den normala reaktionen är då att börja prioritera projekten för 

att de viktigaste skall hålla en rimlig ledtid. Effekten blir dock att de oprioriterade projekten stannar upp 

så gott som helt och medelledtiden ökar ännu mer. Om inte företagsledningen inser detta och inte lägger 

ner projekt som blir inaktuella, så kommer mängden pågående projekt att stadigt öka. Företaget har 

fastnat i en ond cirkel med ökande ledtid och arbetsmängd utom kontroll.  

Begränsa antalet projekt 

Det är alltså viktigt att begränsa det totala antalet 

pågående projekt. En relaterad fråga är hur många 

projekt varje konstruktör bör arbeta med. Studier har 

visat följande samband mellan effektivitet och antal 

projekt som tilldelats en enskild konstruktör.  

Effektiviteten sjunker snabbt när antalet uppgifter 

blir fler än två. Slutsatsen blir att det är bättre att 

fokusera på några få projekt åt gången och avsluta 

dem snabbt innan man tar nästa.  

Åtgärder för effektivare planering 

Om ovan stående resonemang stämmer innebär det att det finns en enorm potential för att minska 

ledtiden i utvecklingsprojekten. Men hur gör man då? Svaret ligger i att minska eller eliminera effekten 

av de tre orsakerna (gör det sen-syndromet, flera uppgifter samtidigt, aktiviteter är kopplade till 

varandra) nämnda ovan. Toyota har under senare delen av 90-talet utvecklat ett arbetssätt som kallas för 

”Visual Planning”, för att på ett effektivt sätt bryta ned uppgiften, samt planera genomförandet av den. 

Detta är en metodik som gett enastående resultat. Vad kan vi då göra när enskilda aktiviteter är 

identifierade t.ex. genom Visual Planning? Jo, vi kan: 

Figur 4 Ledtidens beroende på 

kapacitetsutnyttjandegrad och arbetsmängd- och 

processvariation (Dalman, 2005) 

Figur 5 Verkningsgraden beroende på antalet projekt på 

konstruktör (Dalman, 2005) 
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Identifiera den tidskritiska linjen av kopplade aktiviteter (definieras av att en dags försening av en 

aktivitet på den tidskritiska linjen innebär att hela projektet blir försenas en dag).  

Skydda denna linje med hjälp av en extra ledtidsbuffert: Lägg enda tidsmarginalen i slutet av den 

tidskritiska linjen (ca ¼ av den totala gamla ledtiden). Skala sedan bort alla tidsmarginaler från varje 

aktivitet på den tidskritiska linjen. Resultatet blir en förkortning av den totala ledtiden.  

De flesta problem som påverkar totala ledtiden uppstår inte på den ursprungliga tidskritiska linjen. 

Därför skyddas den genom att tidsbuffertar i de parallella aktiviteterna kopplas samman med den 

tidskritiska linjen. (Utan en delprojektbuffert så är ju de också på den tidskritiska linjen) 

När föregående aktivitet är klar påbörjar man omgående nästa.  

Se figur 10 nedan för en schematisk bild av resonemanget ovan. Resultatet blir att de tre orsakerna till 

förseningar är eliminerade, att man kan fokusera på de kritiska aktiviteterna och därmed identifiera 

förseningar och problem tidigt. 

 

Figur 6 Korta totala ledtiden genom att lägga alla tidsmarginal i slutet av kritiska linjen, istället för varje aktivitet (Dalman, 

2005) 

”Visual Planning” för effektivare utveckling 

Visual Planning kalla ett arbetssätt som utvecklats av Toyota och JMAC i samarbete under 90-talet. 

Arbetssättet uppstod som ett sätt att minska projektledtiderna ytterligare. Toyota hade försökt att kraftigt 

minska ledtiderna med hjälp av diverse metoder och tekniska hjälpmedel, med det hade visat sig att 

dessa bara gav tillfälliga lösningar. De kom fram till att det krävdes en helt ny metod för att förändra 

arbetsvanor och kultur. Det gällde att förbättra produktiviteten för produktutvecklingsarbete där: 

 Det huvudsakliga arbetet är att ”tänka”. Det är mycket svårt att mäta framsteg för sådant arbete. 

 Arbetet utförs av människor i en organisation. Ledarskapet är viktigt för effektiviteten.  

 Arbetet är efterhetsbaserat och karaktäriseras av icke repeterbara uppgifter.  

Arbetet är alltså mycket svårt att mäta. Men det kom fram till att produktiviteten kunde öka drastiskt om 

man löser flera av problemen som teamwork, ledarskap, motivation och autonomi (självstyrning) redan 

på planeringsstadiet. Visual Planning åstadkommer detta genom att knyta ihop uppgiften och 

målsättningar å ena sidan, med organisationen å andra sidan. Visual Planning tydliggör projektmål och 

ledningens uppgifter. Därigenom ökar motivationen hos de anställda vilket skapar verkliga resultat.  
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Man kan lätt avgöra om en organisation fungerar effektivt eller om stora förluster sker genom att ställa 

tre enkla frågor till en medarbetare om sitt arbete: 

 Är han/hon nöjd och glad i sitt arbete? 

 Är uppgiften tydlig och har han/hon fått möjlighet att utföra den? 

 Fortskrider arbetet friktionsfritt och smidigt? 

Om svaret är nej på någon av dessa frågor så kan Visual Planning vara till hjälp för att förbättra 

produktiviteten. 

Hur fungerar Visual Planning? 

Visual Planning fungerar som ett diskussionsverktyg, där mål och planer synliggörs. Den består av ett 

antal stora pappersark, med post-it lappar på. Den visuella planeringsmetoden består av två delar; 

målnedbrytning (Barashi) och den verkliga planen. Det är viktigt att ha båda dessa delar tillsammans, 

hur ska man kunna planera ett projekt om man inte har klart för sig vad som skall göras? Både 

målnedbrytningen och planen har olika nivåer, från övergripande grov helhet till konkret detaljnivå. 

Projektmålen bryts ner och kopplas mot en tydlig plan. Daglig uppföljning säkerställer snabb feedback 

och styrning. Mål och uppgift mot varje individ. När ett problem identifieras och som inte direkt kan 

lösas av en grupp visualiseras det på en Problemtavla en chefsnivå upp. Här anges även om gruppen 

behöver hjälp från en annan grupp/ansvarsområde.  

Förväntat resultat 

Man börjar med att projektledare beskriver förväntat 

resultat av projektet, uppdelat på delsystem. Detta sker 

tillsammans med marknadschefen och utvecklings-

cheferna, så att man omedelbart stämmer av ev. 

marknadskrav mot tekniska lösningar och kostnader. 

Om några frågor är olösta markeras detta med post-it 

av annan färg direkt vid problemet. I och med detta så 

ser man direkt hur mycket problem man har, redan vid 

en snabb blick.  

Nedbrytning 

Sedan fortsätter man nedbrytningen per delsystem. 

Man går igenom förväntat resultat för att välja teknisk 

lösning och sätt kraven på de ingående delarna. Detta 

arbete resulterar i en teknisk specifikation.  

Process 

Nästa steg är att identifiera en process för hur arbetet skall gå till. Här tar man självklart hjälp av tidigare 

erfarenheter och företagets standardiserade utvecklingsprocess, men man kan göra ett specifikt upplägg 

beroende på hur nedbrytningen i steg 2 ser ut. 

Långtidsplan 

Projektledaren har inför första mötet förberett en preliminär övergripande projektplan, som man enas 

om. Där grov, men med tydliga resultat av aktiviteter beskrivna, också uppsatta med post-it. När man 

är överens om planen på denna nivå fortsätter man med nedbrytning på nivån under.  

 

 

Figur 7 VP håller fokus på målet och aktiviteterna som 

leder fram till det, på samma gång. Till vänster 

målnedbrytning. Till höger aktivitetsplanering (Dalman, 

2005) 
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Månads- & veckoplanering 

När långtidsplanens aktiviteter är klara och eventuella problem är markerade, så lägger man 

månadstidplanen. Det går till så att man skriver ned de olika arbetsuppgifterna, utifrån långtidsplanens 

aktiviteter, på post-it, med en uppskattad tid som det tar att utföra arbetet på. Dessa fördelas på 

individerna i teamet över de olika veckorna. Innan man räknar ihop tiden så reserverar man en viss tid 

per vecka för oplanerade händelser som behöver åtgärdas. Sedan summerar man för att få fram en 

arbetsbelastning, både per individ och totalt. På samma sätt kan man bryta ned detta ytterligare och 

löpande planera för nästkommande vecka. Om man gör denna övning för första gången kommer det 

förmodligen att visas sig att man har en belastning långt över 100%. Ofta ligger individer på över 200% 

vissa dagar eller veckor. Därmed har man synliggjort problemet.  

Nästa steg bli att hantera beläggningsproblemet. I första hand får individen och han team göra vad de 

kan för att klara sin uppgift: 

1. Markera värdeskapande aktiviteter 

2. Stryk aktiviteter som inte är nödvändiga  

3. Fördela om mellan teammedlemmarna 

Om detta inte räcker sätter man upp en röd post-it med problembeskrivning på planen. Sedan får man 

diskutera problemet med sin ledare. Ledarens uppgift blir därmed tydlig. En lösning på problemet kan 

innebära att man prioriterar vissa projekt över andra, välj en annan teknisk lösning, tillföra resurser eller 

förskjuta projekt-planen. Inte förrän personen som satte upp den röda lappen är nöjd tas den bort. Det är 

bara samma person som satte upp den röda lappen som kan ta bort den. Detta leder till att man får en 

tydligare bild av hur projektet löper bara genom att kasta en snabb blick på tavlorna. Är det mycket röda 

lappar inom någon speciell del av projektet? Man ser direkt om någon chef har svårt att hantera sin del 

och kan sätt in hjälp där det behövs.  

”Morgonbön” 

Som komplement till Visual Planning kan 

man varje morgon för delprojekten ha en 

10 min genomgång där problem och 

åtgärder gås igenom. Snabbt och 

effektivt. Eventuella återstående problem 

tar chefen med sig till en 10 minuters 

projektgenomgång med projektledaren. 

På detta vis får man en snabb 

informationsgång med snabba 

åtgärdsbeslut. Detta är en av de viktigaste 

åtgärderna för att korta ledtiderna.  

Ibland händer det att en teknisk lösning 

inte visar såg hålla måttet, utan måste 

göras om. Detta hanteras på samma sätt 

som ovan, med en röd post-it, som beskriver problemet, uppsatt på rätt ställe i Barashi strukturen. Sedan 

tar man upp det på nästa morgonmöte. För att klargöra roller och ansvar definierar man an ansvarskarta, 

som visar vem som ”äger” vissa uppgifter/problem.  

 

 

 

Figur 8 Ansvarskartan och Visual Planning utgör ett planeringssystem 

(Dalman, 2005) 
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Utvärdering 

I nästa steg kan man använda planerna för utvärdering. 

När en månadsplan är avslutad kan man följa upp 

kvaliteten på planeringen och genomförandet, mha tre 

index. Se figur 8. 

Planeringsprecisionen – mäter hur väl planen stämmer 

med verkligt utfall, Genomförandeindex – hur mycket 

tid det tog att utföra aktiviteten jämfört med planen, 

Störindex – hur mycket andra aktiviteter man var tvungen att ägna sig åt. Genom att mäta och följa upp 

dessa parametrar så kan man följa förändringen. 

”Virtuell produktkatalog” (Kravspecifikation) 

Ett vanligt problem när man startar ett utvecklingsprojekt är att kraven och målen varken är tydliga och 

låsta. Detta problem förvärras ju längre ledtiden är. Inom Visual Planning försöker man lösa det på två 

sätt. Dels genom det första projektmötet där marknadschef och utvecklingschefer kommer överens om 

ett övergripande innehåll och prestandanivå, så som beskrivits ovan. Dels genom att marknadssidan 

direkt skapar en ”virtuell produktkatalog”. En broschyr som talar om produktens specifikation, alternativ 

och tillval, priser, osv. Detta är ett mycket användbart verktyg för produktutvecklaren som får både en 

specifikation och målkostnad för produkten.  

Checklistor och lärande 

Den kanske viktigaste faktorn för ökat lärande är en förkortad ledtid, vilket leder till en snabbare 

lärocykel. Men hur tar man tillvara och överför kunskaper från ett projekt till ett annat? Inom Visual 

Planning använder man sig framför allt av checklistor för att fånga och sprida tidigare kunskap. Inför 

alla viktiga arbetsmoment så har man en tidigare checklista som utvecklas efter hand, så att tidigare 

misstag motverkas genom en punkt på listan. Detta är det viktigaste sättet för Toyota att kvalitetssäkra 

sin utveckling. Om de upptäcker ett problem med en komponent så beror det troligen på att man inte 

uppfyllt motsvarande punkt på checklistan. Med tiden så kan antalet punkter på en sådan lista bli väldigt 

lång, vilket till slut motverkar syftet. Toyota begränsar därför listan till ca 100 punkter, vilket är en 

lämplig kompromiss för deras del.  

Ett annat sätt att fånga kunskapen på är att dokumentera Barashi nedbrytningen och eventuellt problem 

och lösningar i en databas med bra sökstruktur. Rand praktiskt brukar Toyota sätta den minst erfarne 

mötesdeltagaren på att skriva in dokumentationen efter mötena. Dessa enkla metoder tillsammans med 

teamwork, leder till en hög kunskapsomsättning och organisatoriskt lärande.  

Syftet med Visual Planning är alltså att åstadkomma kortast möjliga ledtid i utvecklingsprojekt. 

Tjänstemannaproduktiviteten ökar samtidigt genom fokusering på människor istället för metoder. 

De tre nyckelkomponenterna är: 

1. Lagarbete och samarbete 

2. Ledarskap 

3. Kunskapsomsättning 

Projektmålet bryts ned och kopplas till en tydlig plan, där daglig uppföljning ger snabb återkoppling. 

Uppgiften och individen kopplas ihop. Detta arbetssätt sparar mycket tid. 

Slutsatser – En visuell modell för byggbranschen 

Den visuella planeringsmetoden går att tillämpa i byggbranschen. Tillämpningen av metodiken skiljer 

sig lite beroende på om det är projektering eller produktion som ska genomföras. Störst synlig effekt har 

Figur 9 Kvalitetsindex för utvärdering (Dalman, 2005) 
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metoden haft som projektstyrningsmetod i projekteringsarbete. I pilotprojekten blev det en markant 

förbättrad projektering utan utökad resursinsats. Det var färre fel och handlingarna blev klara i tid. Det 

har varit svårare att se en lika tydlig effekt i produktionsarbetet. Det som går att se är att problem har 

lösts tidigt och en lugn produktion har erhållits. Det var även så att man i produktionspilotprojektet låg 

lite före tidplanen. Beroende på komplexiteten är det mycket svårare att i produktion, jämfört med 

projekteringen, tidigarelägga planerade delmål eftersom huvudaktiviteterna ofta är kopplade till ett 

större flertal aktiviteter, där var och en av dessa aktiviteter, beroende på oförutsägbara händelser eller 

styrande leveranser, kan bli styrande för huvudaktiviteten. Som exempel på en svårighet kan nämnas att 

även om ett bjälklag kan gjutas tidigare så går det inte att gjuta nästa bjälklag tidigare eftersom 

leveransen av skalväggar, som utgör stomme för nästa bjälklag, inte kan tidigareläggas. Det lång och 

oflexibla leveranstiderna som förekommer idag är ett exempel på hinder för en effektivare produktion.  

Målnedbrytning och planering 

Den planeringsteknik och de planeringsmetoder som sedan tidigare tillämpas i Peab är väldigt 

utvecklande och så detaljerade att den visuella planeringsmetodiken inte tillför så mycket nytt för dessa. 

Det som tillförs är att delmål och slutmål blir tydligare. Här kan den visuella planeringsmetodiken i 

första hand ses som ett komplement genom att metodiken möjliggör att fokusera mer på människan, 

teamwork, ledarskap och utnyttjande av kunskap och erfarenheter vid genomförandet av planeringen.  

Kontroll av arbetsbelastning 

I traditionell planering är fokus på aktiviteter, vilken tidsordning de har, hur dessa är kopplade till 

varandra samt vilka av aktiviteterna som är ”kritiska” och mer styrande än andra. Denna kunskap är 

nödvändig för att få grepp om hur projektet ska drivas och för att se när aktiviteterna kan vara klara. Det 

är först när en grundlig planering och en tidplan är gjord som det går att sätt delmål och att få fram en 

sluttid för projektet.  

En traditionell projekterings- eller produktionstidplan (långtidsplan) är indelad i veckor och sträcker sig 

över hela projektet från början till slut. Produktionstidplanen delas därefter upp i månadstidplaner 

(ibland kallade rullande tidplaner) som är indelade i dagar. En ytterligare nedbrytning av 

månadstidplanerna sker ibland till veckotidplaner. Planerna har fokus på aktiviteter, som står i 

vänstermarginalen. En stor del av aktiviteterna utförs av enskilda yrkesgrupper/individer. När den 

traditionella planeringen är nedbruten till månadsplaner/veckoplaner, kan man nästan säga att yrkes-

gruppen/individen kommer med men fokus ligger fortfarande på aktiviteter mer än på yrkes-

gruppen/individen.  

I den visuella metoden sätter man gruppen/individen i vänstra marginalen på månadsplanen istället för 

aktiviteten och får då ett tydligare fokus på människan. I projekteringspiloterna har det inte varit svårt 

att på detta sätt gå från aktiviteter till grupp/individ. Aktiviteterna i projekteringen är inte lika komplexa 

som i produktion. Aktiviteterna är mer rutinmässiga, deras samband är tydliga och mer kända, de 

varierar ej lika mycket som i produktion utan följer en tydligare struktur. Projektmedlemmarna vet också 

ganska bra vad som ska göras. Det är därför lättare att flytta fokus till individen i projektering än i 

produktion. I pilotprojekten har ej den egna eller gruppens arbetsbelastning kontrollerats på det sätt som 

VP-metodiken förordar. Det visade sig svårt att få till en kontroll av arbetsbelastningen enligt metodiken. 

De olika personerna i projekten är ofta från olika företag och de ansåg sig i pilotprojekten ha en god 

kontroll över att rätt arbetsinsats görs i projektet enligt det avtal som gäller mellan parterna. 

Arbetsbelastningskontrollen enligt VP-metodiken ansågs innebära onödigt merarbete. Det som gick att 

se var att vissa fick många lappar som ej blev avklarade lika snabbt som övriga i gruppen. Därmed 

erhölls en indikation på att den gruppens/individens arbetsinsats inte var tillräcklig. Metoden för kontroll 

av arbetsbelastning och resursstyrning återstår att testa.  
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Projektstyrning 

Ett viktigt styrhjälpmedel i byggentreprenadprojekt är möten och de protokoll som skrivs på dem. 

Mötena behandlar ofta olika sakfrågor som är av intresse för enbart en mindre krets av de i projektet 

inblandade. Det är sällsynt att generella möten hålls där samtliga aktörer är representerade. Det vanliga 

är att möten hålls i mindre grupper med de som är direkt berörda av sakfrågorna. Möten som hålls är 

t.ex. Projekteringsmöten, Byggmöten, UE-möten, Installationsmöten, Lagbasmöten o dyl. På mötena 

skrivs protokoll som innehåller generell information, frågor, beslut, diskussioner och fördelningar av 

arbetsuppgifter och speglar det som tas upp på mötena. Enligt AB 04 är parterna (beställare och 

entreprenör) skyldiga att delta i Byggmöten. Byggmöten ska behandla för parterna gemensamma frågor 

och det ska föras protokoll. Mötesprotokollen distribueras till mötesdeltagarna och andra enligt 

upprättad distributionslista. Det finns därmed en möjlighet att följa projektets framskridande utan att 

närvara vid mötet. Protokollen följs upp vid nästkommande möte och på det sättet erhålls en kontroll 

och en styrning av projektet. Mötestätheten är ofta 1 gång varannan vecka.  

Den visuella planeringsmetoden ställer krav på tätare möten. Projektmedlemmarna har därmed inte lika 

stor möjlighet som tidigare att ha flera uppgifter på gång samtidigt, utan får koncentrera sig på det 

aktuella projektet. Att ha flera uppgifter samtidigt är en av de grundläggande orsakerna till att projekt 

blir sena. Detta motverkas av de täta mötena. 

De täta mötena medför att problem och uppgifter som ska lösas, hela tiden hålls aktuella och löses 

snabbt. Mindre total tid läggs ner på projektet, man arbetar effektivare. Att visualisera mötena och sätta 

upp lappar på tavlor medför att protokollskrivande och distribuerande blir överflödigt, man slipper en 

hel del administration. Med täta möten så hinner man inte heller skriva protokoll och distribuera det 

innan nästa möte är igång. Det som visats sig finnas ett behov av är att dokumentera de beslut som tas, 

en beslutslista, för att sen distribuera den. Att arbeta på detta sätt innebär att fokus sätts på mål, problem 

och hur dessa ska lösa samt vilka beslut som är tagna. Mötena blir effektivare till sitt innehåll. Det blir 

tydligare vad som ska göras, av vem, och när det ska göras.  

I pilotprojekten har det ställts mycket tydliga krav på fysisk närvaro. Eftersom inga protokoll skrivs kan 

det svara svårt med kommunikationen med de som ej är närvarande. I projektet förekommer det ibland 

att några intressenter ej kan närvara på möten men vill ändå kunna följa projektets utveckling. Det är 

lite svårare att hantera detta om man ej skriver kontinuerliga protokoll. Detta kan lösas dels genom att 

distribuera beslutslistan och genom att till dessa intressenter sammanställa enkla delrapporter om 

projektet med den periodicitet som intressenterna har behov av.  
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7.2 UTVECKLINGSPROJEKTET – SBUF & PEAB 
SBUF, Svenska byggbranschens utvecklingsfond, verkar för att utveckla byggprocessen så att det 

skapas bättre affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och 

driva utvecklingsarbete (SBUF, 2015).  

SBUFs verksamhet inriktas huvudsakligen på: 

 att ekonomiskt stödja forskning och utveckling i överensstämmelse med ändamålet vid i första 

hand företag, men även vid universitet, högskolor och andra forskningsorgan. 

 att informera i första hand medlemmar om pågående verksamhet och uppnådda resultat. 

 att stimulera till debatt och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar och forskare angående 

utvecklingsfrågor av gemensamt intresse. 

(SBUF, 2015) 

Under varje år låter SBUF utföra en utvecklingsprojekttävling i syfte att utveckla byggbranschen. 

Företag som upprättar ett utvecklingsprojekt där syfte är att utveckla eller höja effektiviteten i 

byggprocessen kan söka sig till SBUF. Ett krav från SBUF är att projektets resultat görs allmänt 

tillgängligt. De kriterier som SUBF eftersträvar är: 

 mervärde för kund (funktion, kvalitet, kostnader) i branschföretagens produkter och tjänster, 

 bättre arbetsmiljö för branschföretagens anställda, 

 effektivare byggprocess där branschföretagens kompetenser kommer mer till sin rätt, 

 långsiktigt hållbar tillväxt inom byggsektorn, 

 gynnsammare förutsättningar för innovationer och teknikutveckling samt 

 välfungerande organisation, goda arbetsformer samt gott ledarskap i branschföretagen. 

(SBUF, 2015) 

Under 2005 genomförde Peab tre pilotprojekt 

där man använde sig av metoden Visuell 

Planering för att utröna om det gick att 

effektivisera projektering och produktion av 

projekt. Det var första gången denna metod 

använts i byggbranschen och resultaten från 

pilotprojekten visades vara positiva, redovisat 

i projektrapporten från utvecklingsarbetet. 

(SBUF, 2005) 

Peab fick priset Årets innovation 2005 av 

SBUF för sitt utvecklingsprojekt Visuell 

Planering. Resultatet gav god effekt på det 

eftersökta syftet att förbättra och effektivisera 

projekteringen i byggprojekt. Dock blev det 

inte lika stora resultat i de projekt där metoden 

hade testats i produktion. Fast att man hade upplevt större lugn på byggarbetsplatsen och att beslut hade 

fattats tidigare. Däremot blev effekten i projekteringsarbete med VP avsevärt bättre, utan några extra 

tillförda resurser. Figur 4 visar en bild på av Peabs projekteringsledare från VP- pilotprojekt från SBUFs 

rapport. 

Med avseende på utdelningen av årets innovation görs detta examensarbete på Peab. Därifrån går 

mycket arbete kring Visuell Planering av att följa upp och lämpar sig bra med hänsyn till kontaktnät och 

företagets interna resurser. Studien är dock enbart utförd på stationär plats i Göteborg med en 

kompletterande resa till Stockholm, för att träffa utvecklaren av VP på Peab i Sverige. 

Figur 12 Illustration Visuell Planering, SBUF - Peab 
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7.3 SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED UTVECKLINGSINGENJÖR AV VP 
Intervjun utfördes den 26 augusti 2015, Stockholm – Solna. 

Intervjun inleddes med en  kort presentation av syfte och metod för intervjun. Samma information som 

var skickad till Claes Dalman innan mötet (Se bilaga 7.3).  

Fråga 1 – Vad har du för bakgrund? 

Jag började arbeta i byggbranschen som entreprenör 1984 på ett Göteborgsbaserat företag som hette 

Kullenbergs. Efter att företaget gick i konkurs 1992 så köptes det av Peab. Därefter började jag arbeta 

på ett annat företag som heter Kungsfisken, där jag jobbade i ungefär 6 år. Även detta företag köptes av 

Peab, och tillslut hamnade jag själv tillbaka på Peab.  

Jag är från början civilingenjör men har jobbat på nästan alla poster inom entreprenadföretag. Började 

som pinnpojke, arbetsledare, platschef, entreprenadingenjör och kalkyl- inköp. Jag har varit ute i 

produktion i ungefär 10 år innan jag började med mer stödjande verksamhet inne på kontoret. 

Fråga 2 – Vad jobbar du med för närvarande? 

Idag jobbar jag med FoU (forskning och utvecklingsfrågor, för bygg & anläggning), byggtekniska 

lösningar, lagar och standarder. Jag har arbetat med många olika frågor och började med FoU ungefär 

1994-95. Sedermera har jag en hel del projekt där jag som projektledare driver, administrativa 

utvecklingsprojekt kan man säga.  

Fråga 3 – Hur och när började du arbeta med visuell planering? 

VP var just ett sådant utvecklingsprojekt som jag drev, och som påbörjades 2002. Orsaken till varför vi 

började arbeta med utvecklingsprojektet VP var att väldigt många byggföretag utformade 

industrialiseringskoncept. Bland annat Skanska men även NCC och det var även då vi arbetade fram 

Peab PGS.  

När vi skulle industrialisera vårt byggande så tittade vi på de som var bäst i världen på industriella 

processer. Där såg vi tidigt att Toyota var ett bra exempel. Det var just Toyota som hade arbetat med 

denna metod, VP. När vi började studera deras verksamhet upptäckte vi att deras produktutveckling för 

nya bilmodeller var väldigt lik, om inte samma process, som när vi projekterar våra byggprojekt. Där 

använde Toyota VP för att minska eller korta tiden för att ta fram nya bilmodeller. De hade som mål att 

halvera den tid det tog, från 30 månader ner till 15 månader, som ledde fram till detta visuella system. 

Vad vi på Peab gjorde då var att i princip kopiera denna modell och översätta den till byggbranschen 

och det funkade. Det är i stora drag samma system som vi fortfarande använder idag. 

Fråga 4 – Hur ser du personligen på VP som helhet, med hänsyn som projekterings-

metod? 

Jag tycker att det är ett väldigt bra system. Genom att använda VP så tvingas man till att ta en viss typ 

av ledarroll och deltagarna tvingars/styrs in i en modell där man jobbar på ett speciellt sätt. Man 

förväntas ha gjort vissa saker och det syns om du inte gör det. Projekteringsarbetet blir tydligt och 

fokuserar på det som är viktigt. Detta leder till att det blir lättare att vara projektledare för att det ingår 

att överlämna en hel del beslut och man måste ta hjälp av gruppen. Det blir på så sätt en delaktighet, 

gemenskap och gemensamma beslut. 

Grunden ligger i att man försöker belysa problem och lyfter upp dem på tavlor så att alla ser. Detta 

synliggör hur mycket problem som projektet har och detta fördelas inom gruppen för problemlösning. 

Hade man istället använt traditionella protokoll så hade det blivit väldigt svårt att på ett tydligt sätt se 

vem som har flest problem. Om man för protokoll så blir det också mycket text då protokollet avspeglar 

hur mycket som sägs på mötet, alltså sägs det mycket på mötet så skrivs det mycket i protokollet. Detta 
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leder till att man inte får någon samlad bild av helheten. Det tar dessutom lång tid att kommunicera 

protokollet. 

De flesta problemlapparna hamnar på oss själva, Peab, inte på de andra projektörerna. Det vill säga att 

det är vi som är flaskhalsen och detta vet vi om men det är även detta som vi vill lösa. Genom VP så ser 

man på en gång vad som skall göras och när du går därifrån så får du med dig ett antal lappar som du 

själv behöver lösa. Detta gör att du inte behöver vänta på något protokoll. Detta leder alltså till mer 

direkt arbetet och direkt information.  

Fråga 5 – Hur ser du på VP hos Peabs verksamhet, med hänsyn som 

projekteringsmetod? 

Jag förstår inte riktigt vad du menar där. Eftersom det är jag som har lärt ut VP och hållit i det sedan vi 

tog fram VP. Så här är det, jag lär ut grundmodellen för de som är nya och ska starta upp ett projekt med 

VP som metod. Det som jag har märkt under dessa 10 år som jag lärt ut VP i Peab är att det finns många 

personer som gör sina egna små ändringar, och det är jag förvånad över. Jag tror att det handlar om att 

många vill sätta sin egen prägel på arbetsmetoden, men enligt min mening är det onödigt. Dock tycker 

jag att man borde få göra det så länge man inte stör grundmodellen.  

Det finns vissa saker som inte direkt är med i arbetssättet kring VP, t.ex. att ta upp närvaro vid mötet. 

Eftersom VP är samordningen kring projekteringsmötet så bygger det på att man stämmer av och lämnar 

besked. Om folk inte är med på mötet så fallerar idén med detta. VP bygger på att man inte löser själva 

problemen vid mötet utan enbart stämmer av problemen. Därefter få man ta små problemmöten där man 

istället löser det speciella problemet. Där finns det idag inget system för hur man håller ett problemmöte. 

Dock är det viktigt att mötena dokumenteras så att man får fram ett bra beslutsunderlag.  

Alltså finns inget system för närvarolista, hur man hanterar projektplatser, hur mail-korrespondens ska 

skötas, BIM-manualer osv. Utan konceptet VP innefattar enbart avstämnings- och beslutsmötet. 

Fråga 6 – Var du med 2005 när SBUF delade ut priset för Årets innovation? 

Ja, det var jag. Det var jag som skrev projektrapporten och det var jag som var projektledare. 

Fråga 7 – Hur var tanken att gå vidare med VP efter pilotprojekten? 

Årets innovation var inte någon milstolpe på det sättet, utan det var bara något som hände. Eftersom jag 

hade sökt bidrag från SBUF så fick jag finansiering till projektet därifrån. Detta var viktigt eftersom det 

kostar ganska mycket att driva ett utvecklingsprojekt. Nackdelen med detta SBUF-system var att det 

blir officiellt när man vinner. Det gör att alla kan ta del av resultatet. Dock var det på den tiden det ända 

sättet för att kunna genomföra utvecklingsprojektet, annars hade det inte blivit av. 

Följdfråga 7.1 – Du menar om SBUF inte hade finansierat projektet? 

Nej, då hade det inte blivit av. 

Följdfråga 7.2 – Var det pga. att Peab inte ville satsa resurser på att utveckla det? 

Ja, precis. 

Följdfråga 7.3 – Då hade du presenterat idén för Peabs ledning med de sa nej, eller? 

Ja, jag behövde pengar för att genomför projektet men det ville inte Peab just då. 

Fråga 8 – Är du involverad i VP idag? 

Ja, det är jag oftast i stora entreprenadprojekt. Jag är med och hjälper till att köra igång 

projekteringsarbetet. Dock har det blivit mer och mer sällan eftersom kunskapen har spridit sig så 

mycket, och i Göteborg är jag nästan aldrig eftersom man redan har använt VP mycket i Väst.  
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Fråga 9 – Är VP bra implementerat i Väst? 

Ja, framförallt Karlstad. Där har man använt VP länge, och Göteborg har använt VP en hel del i sina 

projekt. Dock tror jag att det finns en del avarter och det kan man fundera över hur man skall hantera. 

Jag tror ändå att de får bättre resultat än med traditionell projektering.   

Fråga 10 – Kan du specificera syftet med att använda VP i projekteringsarbete?  

Ja, det kan jag. Målet med hela projektet det var ju att höja kvaliteten handlingarna.  

Följdfråga 10.1 – Inte korta projekteringstiden? 

Nej, den är redan alldeles för kort och det är ett branschproblem. Att man har för kort tid mellan 

projekteringsstart och spaden i backen, det vill man inte korta ner nått mer. Så det var ju inte alls målet 

med VP. Målet var att få bättre bygghandlingar, granskade godkända bygghandlingar.  

Idag är det vanligt att man bygger på förfrågningsunderlag och sedan är det revideringar och mail under 

resans gång. Så alltså var huvudsyftet med VP var att kvaliteten måste bli bättre vad det gäller handlingar 

dvs. bättre förarbete/projekteringsarbete.  

Fråga 11 – Vilka är de funna nyttorna med att använda VP i projekteringsarbete? 

Delaktigheten gör ju att man har en möjlighet själv att bestämma, inom givna ramar, när man skall 

leverera sina handlingar. När man tittar på den biten tyck jag att det är viktigt att man sätter sin egen tid 

när man skall vara klar. Om man sätter sin egen tid och säger att jag kommer vara klar den här tiden, då 

ser man till att bli det också. Men om någon annan säger att Du måste vara klar en viss tid så kan det bli 

så att ”den där personen skall jag visa att det inte går att bli klar på den tiden”. Att sätta sin egen tid gör 

att vi får fram handlingar i tid på ett annat sätt. 

I VP kopplar vi också våra tidplaner direkt mot vår produktionstidplan, så att alla ser. Det är just detta 

visuella system som gör att man ser när vi skall exempelvis börja gjuta platta och då förstår projektörerna 

att de inte kan dra på sina handlingar utan de måste bli klara i tid. Det kan de självklart traditionellt 

förstå också men det blir ju mycket tydligt när man har en visuell bild och ser. Det blir mycket lättare. 

Fråga 12 – Vet du några sammanhang där metoden inte passar? 

Ja, om man inte har ett gemensamt projekt. Jag har testat VP med i grupper av människor, vi har ju så 

mycket möten i byggbranschen. Om du inte har ett gemensamt projekt så kan vi inte ge varandra frågor 

att lösa och då försvinner vitsen med VP. Det samma gäller möten som är av den karaktären där det är 

väldigt mycket information som behandlas, alltså informativa projektmöten. VP är ”lös problem i ett 

projekt som vi har gemensamt” och ”fördela arbetsuppgifter mellan oss”. När det inte är den typen så 

funkar det inte. 

Jag har funnit ett antal ”nyttor” från min litteraturstudie och jag tänkte gå igenom dessa 

med dig. Där får du då kommentera och se om det stämmer med den uppfattning du har om 

VP. 

Integrering av arbetsprocessen steg (Jag läser vad som står i min matris) 

Ja. 

Front-load (Jag läser vad som står i min matris) 

Men här lägger vi inte mer resurser. Snarare tvärt om. Det tycker jag inte stämmer. Exemplet med att 

ett problem som skall lösas kan t.ex. kosta 10 timmar i början av projektet, för att lösa. Men i slutet av 

produktionen kan det kosta 1000 timmar att lösa samma problem. Det är ju inte mer resurser. Det är 

samma resurser fast man jobbar smartare. Genom att fokusera på problemen och lyfta dem. 
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Kunskapsöverföring (Jag läser vad som står i min matris) 

Ja, det är en viktig punkt, med det är fysiska möten. Det är många som har vilja köra rent digitalt och 

sitta via t.ex. webbmöten eller telefonmöten. Det testade de i ett projekt och försökte köra helt digitalt i 

VP och det gick inte alls bra i det projektet i alla fall. Det blev totalt misslyckat.  

Det finns ju inget bättre sätt att utbyta information på mellan människor än att träffas fysiskt. Så det blir 

en helt annan spets på det om man träffas fysiskt.  

Decentralisering av arbetsuppgifter (Jag läser vad som står i min matris) 

Ja, medarbetarna skall ta ansvar för sina egna arbetsuppgifter, t.ex. sina leveranser. Detta leder till någon 

som kan liknas av ett ”självspelande piano”. Det lättar trycket på projekteringsledaren.  

Den gamla sortens projekteringsledare körde en liten annan stil, innan vi körde VP. De var jätteduktiga, 

de kunde nästan allt med sin erfarenhet av många år i branschen och det märktes i mötena. De i princip 

talade om för alla konsulter vad de skulle göra. Alltså hur de skulle lösa sina problem. Nu i VP läggar 

man ju mer tryck på att specialisterna skall lösa frågorna och då lättar det trycket på projekterings-

ledaren. Detta leder till ett litet mer ”självspelande piano”. Sedan måste man som projekteringsledare 

ändå ha koll på vad dessa specialister håller på med. 

När man tittade på Toyota så hade de allting ”in-house” och då jobbar alla åt Toyota. I våra fall så jobbar 

inte alla ”specialiteterna” åt Peab. De burkar ibland suboptimera då beställaren kan ha tagit i dem i 

projektet och inte vi i Peab. Så man måste ha lite koll på dem, helt enkelt. 

Korta frekventa möten genererar bättre kvalitet i arbetet (Jag läser vad som står i min 

matris) 

Ja, det är något som är väldigt avgörande vad det gäller VP, de korta mötena. Att du har en gång i 

veckan, minst, men vi har även kört projekt med en mötetstäthet på 2 gånger i veckan. Med en gång i 

veckan istället för varannan vecka. En timme en gång i veckan istället för 5 timmar varannan gång i 

veckan. Därför att du glömmer, så att om du har 2 veckor på dig så skjuter du upp en del till sista dagen 

och så är det lätt att man glömmer bort. Men om du har lite mer täta avstämningar, då är man ju på hela 

tiden. Så att hålla upp tempot med täta avstämningar det är ganska effektivt när man driver projekt. 

Snabba beslut med VP (Jag läser vad som står i min matris) 

Det vette fasen. Det finns en risk i detta och det har jag sett i en del projekt och det är att man lockas till 

att ta sabba beslut, på grund av att man inte vill ha någon lapp. Man vill att problemen skall lösas. Man 

vill inte att det skall sitta lappar med olösta problem, på Mig som alla ser. Då blir det lätt att man börjar 

jobba med de problem och då vill man plocka ner dem. Då kan det gå för snabbt ibland. Det man måste 

vara medveten om är att vissa beslut tar tid, de behöver man sova på. Och inte rusha igenom, det har 

inte varit så stort problem. Men det har hänt att vissa slarvar då. Men visst, man fokuserar på problem 

och de löses ju snabbare. Men det är inga snabba beslut!  

Det är mycket fokus, i VP, på problem och beslut. Den första punkten på dagordningen är, vad har vi 

tagit för beslut fram tills idag. Alltså vad tog vi för beslut förra gången. Så då går man igenom alla beslut 

som togs så att alla är medvetna om vad som gäller. Den sista punkten på dagordningen är också vad 

har vi tagit för beslut idag, under mötet. Så repeterar man alla beslut som man har tagit under mötet. Det 

är väldigt ofta som folk då säger; Va!? Nej, sådär sa vi ju inte. Så det behövs verkligen den här 

repetitionen av beslut. Både innan och efter mötet, för man slipper massor av frågor som 

projekteringsledare. För även om man skriver i ett protokoll så undrar folk om det verkligen var så vi 

beslutade. Så det blir massor av missförstånd som försvinner om man repeterar besluten. 
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Följdfråga - Det är ju i sig en nytta. En kvalitetskontroll, genom att man repeterar 

besluten i slutet av mötena. 

Ja, det kan man säga. Har alla förstått, repetera. Här är det satt i system men om du kör ett vanligt 

projekteringsmöte med protokollskrivande så finns det inte med på de dagordningar, att du skall repetera 

beslut. Och då är det ändå två veckor till nästa möte. Här är det varenda gång, vad har vi för problem, 

har vi löst dem, vad har vi för beslut. Pang, pang, pang… Ständig uppföljning.  

Överblick av projektstats. (Jag läser vad som står i min matris) 

Ja, tack vare lapparna och det visuella systemet så ser man direkt hur vi ligger till. Om man ser ett 

”konsultområde” som har många lappar är det bra att man lägger lite extra energi på dessa. Men sedan 

har vi ju knäckfrågor också. Vi lyfter ju de vanliga frågorna och prioriterar vissa frågor som då blir 

knäckfrågor. Löser vi inte dessa frågor så kommer det här projektet att stanna av. Det är en knäckfråga. 

Då röd-markerar vi dem så det signalerar varning. Där måste man som projekteringsledare agera. Då 

kan man ta ett separat möte med dem eller se till så att de sätter till fler resurser. Eller om man kan hjälpa 

till att avlasta dem med frågor. 

Så gör ju Toyota, de bryter till och med ned det ett steg till på sina tavlor, på varje individ. Så att man 

ser arbetsbelastningen på varje individ. Då kan den som har låg belastning hjälpa den som har hög 

belastning, för att det ser man på tavlorna. Då går denne och tar hans lappar så att man hjälper varandra.  

Följdfråga – Men så gör inte ni? 

Nej, vi har inte kommit dit än.  

Följdfråga – Skulle du vilja att ni kommer dit? 

Vi har försökt att jämna ut arbetsbelastningen med upptäckt att i projekteringen funkar det inte. Detta 

beror på att vi till stor del består av konsulter i projekteringsgruppen. Det som konsulterna menar är att 

ni har inte att göra med vilka resurser vi har i det här projektet, jag kommer att leverera. Det är det som 

står i kontraktet. De tyckte att det var onödigt byråkratiskt och såg ingen nytta med det. 

Jag vet emellertid att när vi använt VP-modellen i produktion så har det gått att fungera. Där såg vi att 

så fort det kom upp en fråga som skulle lösas så tog platschefen den. Tillslut så satt platschefen med 

nästan alla lappar. Till situationen hörde att platschefen kände sig stressad och hade i stunden lite jobbigt 

runt sitt privatliv. Vad som hände då var att medarbetarna i gruppen sa att de kunde hjälpa honom. Då 

började var och en ta många av hans lappar, vilket ledde till att de avlastade honom. Där kunde vi se att 

det gav denna effekt av arbetsbelastning. 

Följdfråga – Är inte det något som man skulle implementera i den här VP-rutinen? 

Jo, men det är lite svårt. A- och K- kan ibland hjälpa varandra med detaljer men då kommer den där 

ekonomiska biten in i problemet. Eftersom konsulterna är avtalade för vissa förutbestämda områden så 

har de svårt att gå lite utanför detta. Men det är klart, att det är en sådan lösning som man kan ta till när 

vi ser att någon inte hinner klart med sina leveranser, eller har väldigt mycket problem. 

Följdfråga – Detta blir då en begränsning för VP i projekteringsarbete. 

Ja. Ja är man alla under samma tak som i Toyota så blir den ekonomiska frågan lättare att hantera. Det 

blir mycket svårare när man har skrivit avtal med olika konsulter med olika arbetsområden. Men även 

Toyota har sina egna specialister som kan vara tunna på resurser och där kan de inte hjälpa varandra. Så 

det finns ju även begränsningar för dem. Vilka som kan hjälpa varandra. Men det blir mycket lättare för 

dem när man har allting ”in-house”. 
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Följdfråga – När man kör egenutvecklade projekt, t.ex. Peab bostad med Peab 

entreprenad då kan det bli lättare? Alltså att beställaren och entreprenören kommer 

från samma koncern. 

Jo, det kan det ju. Och det kan jag säga att det är just dessa två, beställare och entreprenören, som får 

flest lappar. Beställare och Peab, dvs att projektörerna inte har så många problemlappar som de måste 

lösa, utan det mesta hamnar ju på Peab och beställaren. Är man då medveten om det är vi som är 

”flaskhalsen” i projekteringen, då laddar man upp med folk, resurser, så att man kan lösa problemen. 

Det räcker inte med en projekteringsledare. I ens i ett vanligt flerbostadshusprojekt. Det måste vara mer 

människor som hjälper till då, från Peab som hjälper till med att lösa problemen som vi får. Och ganska 

bra är att vara 3 kan jag säga. Projekteringsledaren, från Peab, arbetschefen och en EI. Så man kan 

fördela arbetet mellan dessa, för en projekteringsledare hinner inte med att lösa alltid som dyker upp. I 

normalprojektet skall jag tillägga. 

Ser du något som behöver redigeras eller ändras med metoden inför framtiden? (Jag 

läser vad som står i min matris) 

Ja, det gör jag. Det är framförallt lite bättre digitala hjälpmedel. Datorhantering. Digitalisera allt ihop. 

Följdfråga – Vad är det som skulle underlätta med digitalisering? 

Framförallt lapphanteringen. Man skulle kunna få en större kontroll över hela informationsflödet. 

Jag vill inte gå in på för mycket tekniska detaljer, men en begränsning med VP-

lapparna är att det inte är automatiskt länkade till varandra. Vilket betyder att om man 

flyttar på en lapp så måste du själv flytta på de andra länkade lapparna. 

Visst, men det som händer i verkligheten när någon flytta en lapp, då säger alla; stop där, gör du sådär 

så påverkar det mig! Så folk bevakar sina delar. Man ser ju väldigt tydligt just sin egen. Vad är det jag 

skall göra och när skall jag leverera? Det ser man ju inte i ett protokoll och det är det som folk vill ha. 

När man kommer till ett möte så vill de fokusera på att klara av sin arbetsuppgift. Och det blir tydligt på 

dessa tavlor. För det är precis det som står, en traditionell tidplan ser man inte det för där är det massor 

av aktiviteter och sträck och på sätt blir det plottrigt. Men här blir det: här är du > och du skall leverera 

där. Det är jättetydligt. 

När vi utvecklade VP använde vi beteendevetare som var med och utformade metoden. De tyckte att det 

är viktigt att gruppmedlemmarna är med och fysiskt agerar under mötet. Pratar, skriver lappar och går 

fram till tavlan. Detta leder till större engagemang och det är dessa bitar som är att beteendevetarna har 

avrått från att digitalisera. 

Jag kan säga att som det är just nu så funkar det riktigt bra med dessa lappar. Det som jag känner är bara 

att med tanke på den värld vi lever i just nu så är det väldigt hårt tryck på att det ska datoriseras. Så det 

känns ändå som att det kan vara bra att ha tittat på det. Det är dock viktigt att storleken på tavlor är stora. 

Om man skall visualisera så behöver det vara ganska stort. Det finns ju stora bildskärmar till hyffsade 

priser så det är ingen omöjlighet. En annan aspekt är även att tavlorna/bildskärmarna skall sitta uppe 

hela tiden. Detta gör att man aldrig kan stänga av bildskärmarna. Man behöver kunna se allt hela tiden 

annars blir det inte samma effekt.  

Fråga 13 – Finns det något annat som du ser man skulle behöver redigera eller 

komplettera med metoden, VP? 

Ja, det skulle man kunna göra. Med tanke på alla de andra mötena. Hur gör man ett problemlösarmöte 

och sådär. Villa roller och sådär. Även det här med närvarolistan skulle man kunna fundera över. Det 

finns lite små-pilleri man skulle kunna göra. Sedan kan man ha en revision och stämma av. Då kan man 
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titta på alla som kör VP i företaget och göra en revision. då kan man hitta en del saker som behöver 

förbättras. Systemrevision helt enkelt så man hittar fler saker att förbättra, för det gör det säkert. 

Tycker du att det är någon som jag har missat att fråga eller något som du trodde jag 

skulle fråga? 

Ja, det finns ju en del mer saker faktiskt, en sak är det här med att projekteringsledarna får en mycket 

enklare resa. Att du har ett system att hålla sig till. Det funkar. Man är trygg i det då. Men även att man 

inte behöver vara sådär jättekunnig för att hålla i ett VP möte, kunna alla detaljer. Typ som våra gamla 

projekteringsledare som kunde allt, så om någon ställde en fråga om någonting så kunde de svara direkt 

och då lösa problemet åt dem direkt. Och det är ju bra, i att ha skickliga medarbetare, men du behöver 

inte ha den kunskapen för att ändå klara av att göra en bra projektering.  

Sen så tycker man ju då när man är projektdeltagare att det blir mer ordning och reda. Det blir mer 

tydligare om vem som skall ha hand om ett problem och lösa det. Sen så att sitta och lösa problem på 

möten, som man tidigare har gjort som har lett till att det blir 5 timmars möten, det slipper man då. 

Eftersom ett problem bara berör några få och detta gör att alla inte blir engagerade i samtliga problem. 

Så de tycker ju då att det blir mer och mer effektivt. Tydligare roller och mer effektivt.  
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7.4 UTSKICK INFÖR INTERVJU GÄLLANDE EXAMENSARBETE – UI 
Syfte med examensarbete 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur VP används hos Sveriges största byggföretag. Varför 

företaget valt att ta fram VP och vad företaget får ut av att använda metoden i projekteringsarbete. 

Intervjuplan 

Intervjuaren: Victor Munk Respondenten: Claes Dalman 

Befattning: Student & Anställd på Peab Sverige AB Befattning: Projektledare – fokusområde utv. projekt 

Datum: den 26 augusti 2015 

Plats: Peab kontor, Stockholm Solna 

 

Var skall intervjun ske? 

Intervjun sker i ett bokat mötesrum på Peabs lokaler i Stockholm.  

När på dagen ska intervjun ske och under hur lång tid? 

Intervjun sker klockan 09.30 den 26 augusti och kommer genomföras under ca en timma. 

Hur skall intervjun dokumenteras? 

Intervjun kommer att spelas in och anteckningar kommer göras sparsamt. Senare kommer den inspelade 

intervjun att renskrivas. Eftersom inspelning kommer göras så skall detta informeras till respondenten 

innan intervjun påbörjas. 

Vad är syftet med intervjun? 

Syftet med denna intervju är att öka förståelsen kring framtagande och nuvarande användning av VP. 

Syftet är avgränsat från tekniska lösningar och fokuserar på mer ”mjuka värden”, samt är avgränsat till 

enbart projekteringsarbete. Sökt från intervjun är kunskap om önskad nytta och/eller effekt med metoden 

VP för Peab.  

Hur är intervjuns upplägg, hur kommer den genomföras och vad kommer frågas om? 

Intervjun börjar med en kort stund av presentation och småfrågor kring bakgrund av nuvarande situation. 

Därefter inleds intervjun med frågor kring tänkt användande och nytta med VP. Till varje frågeområde 

tillkommer underfrågor och eventuellt följdfrågor. Frågorna är utformade med mer öppna frågor i början 

och därefter mot mer snävare ställda frågor. Då intervjun kommer genomföras under en timme skall 

frågorna utgöras av enbart ett begränsat antal. Detta kan i sin tur medföra mer fokus per fråga, samt mer 

uttömmande svar.  

Sker återkoppling till respondenten efteråt? 

Respondenten skall få tillgång till den sammanfattning av inspelningen som kommer göras direkt efter 

intervjun är klar. Vid eventuella frågor eller kommentarer till det sammanfattade intervjumaterialet från 

respondenten skall redigeringar göras i den mån som inte påverkar objektiviteten av svaren.  
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7.5 SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED VP-PROJEKTERINGSLEDARE 1 
Intervjun utfördes den 14 september 2015, Mölndal – Kvarteret Hajen 

Respondenten är projekteringsledare för projektet Hajen i centrala Mölndal. En förfrågan om en kort 

intervju efter avslutat VP-möte gavs på morgonen. Respondenten svarade att det gick bra. En fråga 

precis innan intervjun var om jag fick spela in intervjun, i önskan om att slippa anteckna alla 

respondenten säger. Respondenten sade att inspelning av intervju är ok. 

Fråga 1 – Varför har ni valt att använda VP-metoden i ert projekteringsarbete? Vad är 

syftet med VP? 

Vi har valt att använda VP för att det blir mer effektiva möten. Jag tycker inte riktigt om traditionella 

projekteringsmöten just för att de är så långa och där majoriteten inte är delaktiga i mötena.  

Följdfråga 1.1 – Kan du beskriva vad du menar med ”effektiva” möten? 

Det jag menar är att man kommer fram till lika mycket på en timma, förhoppningsvis. Motsvarande en 

hel dags projektering, så långt som det ibland kan vara. Det är lite olika men minst en halv dags 

projektering när vi göra det traditionellt. Sedan blir det korta beslutslistor när man använder VP. Fast 

jag skriver alla mina frågor på mina minnesanteckningar ändå, så lite protokoll blir det. Dock är det 

inget som man behöver läsa om man har varit med på mötet, utan det är egentligen till Mats, vår 

beställare, som vill ha protokollet eftersom han inte kan närvara på alla möten.  

Följdfråga 1.2 – Så syftet är engagemang hos medverkande, kan man säga? 

Ja, men vi har märkt att de projektörer som är medverkande, och som har varit med ett tag i VP-metoden, 

tycker att det är jättebra. Det är ingen som har nämnt något dåligt om metoden. Man får bara positiv 

feedback efter varje projektering. Samtliga tycker att det är fantastiskt och vill verkligen inte gå tillbaka. 

Följdfråga 1.3 – Du menar alltså att VP omfattar lika mycket som traditionellt, fast genom 

en kortare fast frekventare tid? 

Ja, dock har vi flera projekteringar i just det här projektet. Detta är eftersom vi har hyresgäster att ta 

hänsyn till. Vi har en projektering kring arbetet kring Medborgargatan och även biblioteket, där vi har 

en hyresgästanpassning. 

Följdfråga 1.4 – Men det innefattar samma entreprenad? Det är inte styckade 

entreprenader, alltså att det är Peab som är totalentreprenör för samtliga 

projekteringar? 

Ja. Dock så använder jag inte VP i biblioteksprojekteringen. Jag vet inte riktigt varför jag inte gör det. 

Det jag kan tro är just för att det är en så ovan beställare, biblioteket. Det är en bibliotekarie som sitter 

med på mötena. Jag har fått uppfattningen om att man behöver lite mer byggkunskap när man använder 

VP. Jag kan ha fel där, men det känns så och det är nog därför vi har fortsatt med den traditionella 

metoden eftersom vi behöver förklara hela tiden och föra diskussioner för att de skall kunna hänga med. 

Det vet inte alla byggtermer och så vidare. Dock så är det ganska tråkiga möten, tack vare detta. 

Följdfråga 1.5 – Är hela projekteringens syfte att ta fram granskade godkända 

bygghandlingar? 

Ja, precis. 

Fråga 2 – Har ni några avsteg från VP-metoden? 

Ja, det har vi. För det första så håller vi inte tiden. Vi har även en ny agenda med nya regler. Vi har även 

gjort avsteg från VP-tavlorna. Jag kommer knappt ihåg hur tavlorna såg ut från början. Varför jag tog 
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bort till/från-matrisen var för att jag inte fick plats med lapparna där. Därför har jag gjort en annan 

variant på den.  

Följdfråga 2.1 – Man brukar väl även ha en delmålstidplan? 

Ja det stämmer och den saknar faktiskt projektörerna, de som har varit med på andra VP-möten. I detta 

projekt så har projektchefen, som inte är van vid VP, gjort en stor och avancerad tidplan som ska följas 

fullt ut och då funkar det inte att göra en egen tidplan i VP-mötena. Därför får vi stämma av mot hans 

tidplan istället.  

Nu utvärderar vi det systemet och ser om det funkar. Därför så kan nästa möte kanske ha tillbaka 

leveransplanen. Jag tycker dock att den är svår. Jag tycker att det är svårt med tidplaner över huvud 

taget, haha. Men nu efterfrågar projektörerna en tidplan för när alla skall lämna granskningshandlingar, 

för att vår projekteringstidplan är så lång. Det står så mycket i den och den har blivit 6st A3-sidor. 

Följdfråga 2.2 – En av huvudpunkterna med VP är att man ser när någon ska leverera, 

om man då tar bort den, försvinner inte syftet då? 

Ja, och det är just det som projektörerna saknar. De har till och med gjort sina egna leveransplaner på 

sina egna kontor. Så bra tycker projektörerna att den är! Vi har dock en tavla som är väldigt lik den, som 

heter ”förväntat resultat”, men en bild på huset. Alltså ett visualiserat gensamhetsmål.  

Fråga 3 – Jag skriver mitt examensarbete om VP-metodens mjuka värden, alltså 

begränsat från tekniska lösningar. Så med hänsyn på det: Vilken effekt och/eller nytta 

har du sett efter att ni nu använt er av VP? 

Det är väldigt sällan som några tappar fokus och vaknar till på mötet. Samtliga är med och lyssnar 

engagerat på mötet. Sedan vet jag inte riktigt mer vad jag skall säga… 

Följdfråga 3.1 – Det som jag har sett i min research om mjuka värden som VP bidrar 

med: engagemang, motivation i sitt arbete, men även kunskapsöverföring. Är detta 

något som du sett? 

Ja, ett exempel på detta är mötet som vi hade idag där vår kalkylator eller EI var medverkande. Hade 

det här mötet varit ett långt traditionellt möte så hade han aldrig kunnat vara med på ett 

projekteringsmöte. Nu känner man att 1,5 timma kan jag vara med på utan att det tar för mycket tid. 

Detta är jätteviktigt eftersom de skall vara med hela projektets gång. Då får de en inblick i projekteringen 

på ett snabbt sätt. 

Fråga 4 – Ser du möjligtvis något som behöver ändras eller kompletteras med metoden? 

Nej, inte direkt. Jag har ju ändrat det som jag ville ändra på. T.ex. tavlornas utformning. Det ända som 

man skulle kunna ändra, och det är upp till mig själv, är hur strikt man skall vara. Annars finns det inget 

direkt jag vill ändra på. 

Följdfråga 4.1 – Jag tänker inför framtiden, tror du att digitalisering är något som skulle 

vara bra? 

Jag har faktiskt ingen aning hur det skulle vara. Om det skulle funka så kanske det är bra.  
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7.6 SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED VP-PROJEKTERINGSLEDARE 2 
Intervjun utfördes den 29 september 2015, Göteborg 

Respondenten är projektchef på Peab i Skövde, där han bland annat är projekteringsledare. 

Respondenten har arbetat med metoden VP under ett antal projekteringar i stora byggprojekt. En 

förfrågan ställdes om en intervju gällande VP för detta examensarbete där Respondenten svarade att 

det gick bra. Mötet hölls som ett telefonmöte på distans och pågick i ca 50 minuter, vid ett inbokat 

tillfälle.  

Intervjun inleddes genom en kort introduktion kring syfte med studien och intervjun. Mycket av 

informationen utgick från det utskick som gjordes innan intervjun (Se bilaga 7.6). Det framgick att 

intervjun kom att spelas in. Respondenten hade ej läst informationen och därav den korta 

introduktionen.  

Bakgrundsfråga – Kan du berätta lite kort om din bakgrund? 

Jag började i den här branschen under gymnasietiden och då var jag 16 år gammal. Jag läste bygg och 

anläggning där jag utbildade mig till snickare. Därefter gick jag ut från skolan 18 år gammal och arbetade 

som träarbetare i ungefär 10 år. 1992 började jag läsa en 3-årig ingenjörsutbildning. När jag var klar 

med min utbildning började jag som småhus-konstruktör på Värsåsvillan. År 2000 bytte jag och började 

arbeta som arbetsledare på Peab. Senare har jag arbetat som platschef, entreprenadingenjör, 

projektutvecklare och inköpare.  

2010 slutade jag på Peab och började som teknisk chef på Skövdebostäder, där jag var i ungefär 2 år. 

Sedan gick jag därifrån tillbaka till Peab. Där jobbar jag nu som projektchef och projekteringsledare. Så 

att mycket av mina uppdrag handlar om projektering där jag leder stora byggprojekt.  

Fråga 1 – Varför har ni valt att använda VP-metoden i ert projekteringsarbete? Alltså vad 

är syftet med VP? 

Varför vi har valt att använda VP är för att det är ett krav på att vi skall använda metoden. Sedan finns 

det alltid sådana som obstruerar mot att använda metoden. Dock är det ett beslut om att vi skall använda 

VP-projektering i våra projekt.  

Följdfråga 1.1 – Var ifrån kommer det beslutet? Är det från Regionnivå? 

Ja. Dock tycker vi själva att projekteringsmodellen i sig är väldigt tilltalande på grund av att det inte blir 

några långa projekteringsmöten. Annars blir det att man sitter och avhandlar disciplin efter disciplin, 

men det blir det inte här utan mötena är nerskalade till korta fråga-svar- och uppföljningsmöten. Dessa 

möten är i regel över på 1,5 till 2 timmar beroende på om det är saker som är kniviga.  

Följdfråga 1.2 – När du menar ”väldigt tilltalande” eller ”effektiva” möten, vad menar du 

då? Vad är det som blir effektivt med VP? 

Vi sitter inte i långdragna möten, utan vi har en väldigt tät mötesfrekvens på en gång i veckan. Därav 

hinner man inte sitta och bearbeta frågan jättelänge eller att fråga hinner ”mogna” utan man är tvungen 

att ta tag i den för att hänga med i det här tempot som blir utav VP. På det sättet sätter man alltså press 

på respektive projektör så att man arbetar med frågan och tar tag i frågan omedelbart.  

Fråga 2 – Har du sett några fler positiva effekter av VP än det du precis har pratat om? 

Ja ett av ledorden för VP-projektering är ju att det skall bli högre kvalitet, men jag vet inte om man kan 

säga att det blir högre kvalitet. Saker och ting faller ju mellan stolarna även i VP-projektering och det 

ligger väl i den mänskliga faktorn. Man tänker inte hela vägen fram ibland och saker och ting som är 

uppenbara faller emellanåt mellan stolarna tyvärr. Jag tycker väl att engagemanget är lite högre på grund 

utav de snabba mötena och då hinner man inte slita på varandra så mycket heller. Det blir en positiv 
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stämning, i alla fall de mötena som jag leder. Om det är personrelaterat eller om det beror på grund utav 

VP, det vet inte jag.  

Måluppfyllnaden, när vi startar projekteringen så sätter vi mål för projekteringen som vi följer upp allt 

eftersom projekteringen fortlöper. De har ju också saken till att det här är saker och ting som vi skall 

bevara, eller saker som vi skall arbeta med under hela projekteringsprocessen eller t.ex. att det här vill 

vi inte se under projekteringsprocessen. Det blir alltså någon form av kontrakt som vi skriver omkring 

dessa bitar som vi följer upp och ser att vi följer. Detta tror jag kan leda till att folk blir lite mer på tå, 

kan jag tänka. 

Fråga 4 – Har du utgått från någon Peab-rutin när du upprättar strukturen för VP? Eller 

hur gör du när du sätter igång VP-projektering? 

Strukturen har tagits fram av företaget naturligtvis och hur det här skall gå till med alla dessa matriser 

som vi använder oss av och alla dokument som för projektstyrning ska användas.  

Fråga 3 – Har ni några avsteg i VP-metoden? 

Nej, jag gör nog inte något större avsteg från vad som är sagt att man skall göra. Utan jag försöker följa 

den men sedan kan det finns någon del som inte alltid är uppfylld till fullo i alla lägen, men strävan är 

att följa modellen.  

Följdfråga 3.1 – Jag har sett att det finns en hel del avarter av VP. Där vissa 

projekteringsledare redigerar modellen en aning. 

Ja, alltså den här utformningen av tavlorna, de är vad de är. Sedan kan man ju då leka lite granna med 

agendan. Men strukturen i stort stämmer med de punkterna man går igenom varje möte, annars är det 

inga större förändringar.  

Fråga 4 – I mitt exjobb har jag fokuserat på mjuka värden och är avgränsat från tekniska 

lösningar i VP. Med hänsyn på detta; Vilken effekt och/eller nytta har du sett efter 

användandet av VP? 

Mycket är relaterat till projektgruppen, alltså vilka personer som är med i projekteringsgruppen. Är det 

bra personkemi, att man känner varandra och det gemensamma målet är uttalat och klart, så går det 

naturligtvis lättare att samarbeta. När vi diskuterar det här inom en projektgrupp så nämns 

mötesfrekvensen och att det går snabbt och smidigt som en positiv effekt som leder till mer effektivare 

möten. Sedan spelar målluppfyllnaden och måluppsättningen också roll som man sätter initialt. Det är 

där vi sätter upp vad vi vill uppnå med projekteringen och då är det mjuka mål vi sätter. T.ex. Vad vi 

vill se mer utav, att vi hjälper varandra och att inte ha någon prestige. Detta så att man inte sitter och 

skyddar sitt eget skrå, utan att man delar med sig utav sina erfarenheter och så att man kommer vidare i 

vissa frågeställningar.  

Följdfråga 4.1 – Ser du att detta är en sak som VP-metoden bidrar med? 

Ja, måluppfyllnaden har bidragit med att det är lite lättare. Dock är det jättesvårt att säga att det är just 

VP-metodens förtjänst, för med rätt projektering med en bra grupp så kan man uppnå detta också. Jag 

tycker att VP är en bra metod, när det gäller att trycka fram de här målen och ständigt följa upp dem. Nu 

har jag hållit på med VP så pass många år, så för att få en korrekt jämförelse så skulle jag behöva gå 

tillbaka för att se skillnaden.  

Jag har gjort en litteraturstudie under exjobbet där jag identifierat ett antal mjuka 

värden, nyttor. 

Det här med visualisering skulle man kunna lyfta upp som en bra grej. För varje frågeställning som vi 

har så får respektive skrå gå fram till tavlan och göra en redogörelse. Alltså när man ställer en fråga så 
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är det från en person riktat till en annan person. Om frågan berör fler personer så får de sätta sig vid 

sidan av mötet och reda ut frågan och sedan återkomma med ett besked. Om det är mellan två personer 

så är det bara den kommunikationen som sker och då sätter vi tider på detta också, för när man sätter 

upp frågan så vill man ha en tid när man skall svar på frågan. Det gör naturligtvis också att man ställs i 

fokus för sin fråga man har fått och då får även den som fått frågan gå upp och säga: Jag har fått den här 

frågan och den skall vara klar till det här datumet. Sitter den här frågan kvar sen kvar sen och den inte 

blir besvarad, vecka efter vecka, så blir det någon form av ”skäms-indikator” på den. För det är inte så 

skoj att stå uppe där på tavlan vecka efter vecka så att alla ser det.  

Allt detta sker ju eftersom man visualiserar detta på en tavla som alla ser. Detta är ju en sak som är bra 

med den här VP-metoden, att alla vill få undan sina lappar. Detta gör också att det sätts fokus på 

människan, alltså individen som hanterar frågan, samtidigt som frågan har en teknisk innebörd.  

En funnen nytta är just detta att det leder till en ökad förståelse, och ökat 

helhetsperspektiv.  

Själva systemet i sig handlar ju om att visualisera och egentligen dela med sig utav de olika bitarna. Så 

därav jag tycker att det är en bra metod. En del konsulter kan ju ibland inte bry sig om hur många lappar 

de har, samtidigt som andra är jätteduktiga på att försöka lösa sina frågelappar. Naturligtvis är tiderna 

kopplade till vår projekteringstidplan och mål- och leveranstidplaner. Vilket gör att allting hänger ihop.  

En annan funnen nytta: Ökad kunskapsöverföring (jag läser från min matris) 

Ja, det är klart att detta kan leda till kunskapsöverföring, fast jag vet inte om jag verkligen kan säga att 

det beror på VP i mitt fall. Jag upplever att samtalen runt omkring saker blir ju intensivare när vi 

använder VP. 

Prioritering av arbetsuppgifter (jag läser från min matris) 

Ja, man bryter ju ner alla delar i smådelar och därmed blir det lättare att se delarna i sin helhet. 

Decentralisering av arbetsuppgifter (jag läser från min matris) 

Jag kan inte säga att det generellt är så utan en del är ju fortfarande tvungna att styras rätt rejält för att 

få ut den här effekten. Ibland tar man upp frågan ihop och diskuterar hur den skall lösas, men så får man 

ändå sitta med och lösa frågan i samråd. Däremot kan vissa andra ta tag i en fråga fullkomligt, och reder 

ut frågan och sedan återkommer med klara besked. Så att jag skulle vilja säga att vissa jobbar så men 

inte alla.  

Jag kan tro att det har att göra med hur mycket kunskap en projektör har av VP-metoden, eftersom det 

inte är alla företag som använder detta. Eftersom de projektörer vi arbetar med jobbar ju på företag där 

de har andra projekt för andra beställare som använder sig av traditionell projektering. Alltså 

projekteringsmöten där man sitter av 3-4 timmar och löser frågorna ihop. Jag tror att det handlar om en 

mognadsgrad med avseende på vilka projektörer man använder sig utav. Så en del är bättre på det här 

än andra. 

Särmöten – Mindre tid stjäls (jag läser från min matris) 

Det håller jag med om fullständigt. Det är ju så att ifall vi diskuterar ett rörschakt och kollisioner i olika 

snitt så har ju inte markentreprenören det minsta intresse utav det där. Så det brukar vara rätt så 

uppskattat att vi lägger särmöten för de berörda parter, vilket då gör att man slipper möten där man har 

mötesdeltagare som sitter och är uttråkade för att frågor inte rör deras skrå. Det är just detta som är syftet 

att man skall inte behöva sitta med och lyssna på någon teknisk lösning om man inte har något med det 

att göra. Utan man skall göra det man är bäst på och berör en och utnyttja tiden effektivt.  
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Följdfråga - Detta leder ju till ökad kvalitet på mötena, alltså att när man väl har dessa 

VP-möten så sitter alla alerta och tempot kan vara ganska högt, eller? 

Jag kan säga att det inte har en chans att somna eller bli uttråkade på mina möten. 

Det analoga formatet (jag läser från min matris) 

Ja, jag håller med dig där också. Är man bara skrivkunnig och har någon form av teknisk utbildning 

bakom sig så är alla välkomna att vara med. Samtidigt kan vi i vissa projekt hantera digitala verktyg 

som BIM parallellt. Då kör vi VP-möten med lappar och tavlor sedan kör man BIM-möten direkt i 

anslutning till detta, när vi projekterar. Dock är detta naturligtvis ett särmöte, men det blir ju en digital 

hantering av information. Det är ju en strävan vi har i byggbranschen, just att sträva åt att bli mer och 

mer digitala. 3D-projektering och ibland 4D och även 5D med avseende på BIM-projektering.  

Ja, annars håller jag med dig. 

Det jag menar är att VP-mötet är ett analogt format, vilket kan hanteras av alla olika 

människor med olika kompetenser och det är just detta som leder till ökad kvalitet i 

arbetet. 

Jo, det var bra sammanfattat tycker jag! Mycket handlar ju om det fysiska mötet och lapparna i 

kombination med de korta mötena. Samtidigt kan man också misslyckas med VP, om man släpper iväg 

diskussioner under dessa beslutsmöten. Dock skall ju detta inte ske då utan istället ske på särmöten 

efteråt. Håller man bara den disciplinen så fungerar det alldeles ypperligt. 

Fråga 5 – Ser du några nackdelar med metoden VP? 

Ja, det är ju alltid en farhåga att saker och ting faller mellan stolarna men det kan det ju onekligen göra 

i en vanlig traditionell projektering också. Så jag vet inte om det är något dedikerat till metoden VP, 

utan det är nog en generell frågeställning. Jag tror att det handlar om att få med sig alla delarna i en 

projektering i och med att det är såpass snabba möten och att frågeställningar avhandlas på sådan sätt, 

sätts fokus på att man måste få med sig allt då. Men annars kan jag inte komma på någon risk eller 

nackdel med metoden VP. Jag tycker att det är modell som fungerar bra och vi har en bra struktur för 

det, tycker jag.  

Fråga 6 – Ser du om möjligt något som behöver ändras eller kompletteras med metoden 

VP? 

Nej inte direkt. Vi har inte ändrat något tror jag. Vi har en till- och en från matris och vi har en beslutslista 

och vi har särmöten, där kan jag inte direkt komma på något som skiljer sig eller något som jag då skulle 

vilja ändra på eller komplettera. Jag tycker att det funkar rätt bra om jag skall vara ärlig. Jag är positiv 

till modellen. Vi har ju varit igenom ett arbete här med någon form utav strukturering med avseende på 

projekteringsarbetet, där vi har en checklista för de olika delmomenten för en projektering och där är 

det klart definierat vad vi skall göra. Det i kombination med själva VP-metoden gör att jag känner att 

det funkar bra.  
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7.7 UTSKICK INFÖR INTERVJU GÄLLANDE EXAMENSARBETE – P2 
Syfte med examensarbete 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur VP används hos Sveriges största byggföretag. Varför 

företaget valt att ta fram VP och vad företaget får ut av att använda metoden i projekteringsarbete. 

Intervjuplan 

Intervjuaren: Victor Munk Respondenten: Anonym 

Befattning: Student & Anställd på Peab Sverige AB Befattning: Projektchef - projekteringsledare 

Datum: den 29 september 2015 

Plats: telefonmöte – Göteborg, Skövde 

 

Var skall intervjun ske? 

Intervjun sker via ett telefonmöte på Peabs lokaler i Göteborg.  

När på dagen ska intervjun ske och under hur lång tid? 

Intervjun sker klockan 15:00 den 29 augusti och kommer genomföras under ca en timma. 

Hur skall intervjun dokumenteras? 

Intervjun kommer att spelas in och anteckningar kommer göras sparsamt. Senare kommer den inspelade 

intervjun att renskrivas. Eftersom inspelning kommer göras så skall detta informeras till respondenten 

innan intervjun påbörjas. 

Vad är syftet med intervjun? 

Syftet med denna intervju är att öka förståelsen kring nuvarande användning av VP. Syftet är avgränsat 

från tekniska lösningar och fokuserar på mer ”mjuka värden”, samt är avgränsat till enbart 

projekteringsarbete. Sökt från intervjun är kunskap om önskad nytta och/eller effekt med metoden VP 

för Peab.  

Hur är intervjuns upplägg, hur kommer den genomföras och vad kommer frågas om? 

Intervjun börjar med en kort stund av presentation och småfrågor kring bakgrund av nuvarande situation. 

Därefter inleds intervjun med frågor kring tänkt användande och nytta med VP. Till varje frågeområde 

tillkommer underfrågor och eventuellt följdfrågor. Frågorna är utformade med mer öppna frågor i början 

och därefter mot mer snävare ställda frågor. Då intervjun kommer genomföras under en timme skall 

frågorna utgöras av enbart ett begränsat antal. Detta kan i sin tur medföra mer fokus per fråga, samt mer 

uttömmande svar.  

Sker återkoppling till respondenten efteråt? 

Respondenten skall få tillgång till den sammanfattning av inspelningen som kommer göras direkt efter 

intervjun är klar. Vid eventuella frågor eller kommentarer till det sammanfattade intervjumaterialet från 

respondenten skall redigeringar göras i den mån som inte påverkar objektiviteten av svaren.  
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7.8 KORTA BESKRIVNINGAR AV OBSERVATIONER 
 

VP-möte 2015-09-07 

Mötet hölls på plats Kv. Hajen. 

Beskrivning av mötet: 

Mötet var ett ”installationsmöte”. Dvs. de flesta frågorna under mötet behandlade installationer i 

projektet. Vid detta möte kunde inte Mölndalsbostäder (beställare) medverka. Uppskattad närvaro var 

ca 20 personer – Peab, A, K, El, VVS, Mark, Stomme. 

Projekteringsledare (PL) var anonym respondent, Peab. 

Det första på dagordningen var allmän information. Där bland annat Peab talade om en rollfördelning 

på projektet (att en viss person från Peab inte skulle frågas längre, vad det gäller projekteringsfrågor).  

Efter den allmänna informationen fortsatte mötet med genomgång av beslutslistan. Här gick man igenom 

alla lappar (problemfrågor) och kontrollerade vilka som kunde ges svar på sedan föregående möte. Först 

gick man igenom tavlan med knäckfrågor. När väl samtliga lappar hade gåtts igenom fördes de över till 

beslutstavlan (beslutslistan). Jag uppskattade att ca 80% blev lösta. Därefter gick man igenom den 

vanliga fråge-matris-tavlan. 

När man kunde svara på en lapps fråga plockades den ner från matris-tavlan och sattes upp på 

beslutstavlan. När väl hela genomgången var gjord med samtliga projektörer så uppskattar jag att ca 

70% av lapparna var flyttade till beslutstavlan (beslutslistan). 

Efter detta skedde en ny runda där nya frågor togs upp. Det skall tilläggas att det kom upp några frågor 

under beslutslistegenomgången, där några nya lappar sattes upp. Samtliga fick ordet och säga om det 

uppkommit några nya frågetecken.  

Mötet var slut efter en timma. Jag frågade anonym respondent (projekteringsledaren) om hur lång det 

brukar vara och hon sa att det har normalt bokat 2 timmar till mötet, men att det brukar ta ca 1,5 timmar. 

Dvs. detta möte var en halv timma kortare än i normalfallet. Troligtvis då beställaren inte var med på 

detta möte. 

 

Efter mötet sa A och Peab – att ”Särmöten” är inte riktigt sanna att ”mindre tid själs”. Eftersom de 

tycker att det blir väldigt många särmöten, vilket kan göra att ibland sitter man i särmöten hela dagen 

och då har man ingen tid över. Dvs. väldigt mycket tid går åt till särmöten.  
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VP-möte 2015-09-14 

Mötet hölls på plats Kv. Hajen 

Beskrivning av mötet 

Vid detta möte var nästan samtliga projektörer närvarande. Skillnaden mot förra veckan var att 

Mölndalsbostäder (beställare) medverkade. Uppskattad närvaro var ca 25 personer. Peab, Beställare, A, 

K, El, VVS, Mark, Stomme.  

Projekteringsledare (PL) var anonym respondent, Peab. 

Mötet inleds med allmän information från PL. Exempelvis gick de igenom rutinen för samgranskning 

av handlingar.  

Efter den allmänna informationen fortsatte mötet med genomgång av beslutslistan, med beslut från 

föregående möte. Därefter gick man igenom Knäckfrågor (frågetavlan). Här fick samtliga berörda svara 

på frågor på problem från förra mötet. När samtliga lappar hade gåtts igenom fördes de som beslutades 

över till beslutstavlan (beslutslistan). Där efter gick man över till den vanliga frågetavlan. 

Detta möte innefattade mycket ivägsvävande frågor. Vilket medförde att tid stals från VP-mötet. De 

som pratade vad A, K, Beställare och Peab. Därefter försökte PL gå vidare i mötet. (onödig tid 

uppskattades till ca 10 minuter). 

Efter detta gicks nya frågor igenom (dvs. nya lappar som sattes upp). Samtliga fick ordet om det fanns 

några frågor. Denna gång var det inte så många lappar som sattes upp. Vissa projektörer hade inte några 

frågor alls.  

Innan mötet avslutades så gicks KMA-information igenom av Projektchefen (som normalt inte är med 

så ofta i VP-mötena). Informationen kom från Peab alltså. 

Mötet tog ca 1 timmar och 40 minuter. Det kändes som att det diskuterades en hel del problemlösning 

på mötet. Detta är något som egentligen inte borde diskuteras under just detta möte. ”tanken är att belysa 

problem, inte lösa dom på plats” 

 

Angående att A upplever att för många särmöten stjäl tid från dem, och frångår syftet med VP.  

PL sa idag att det är nästan enbart A som upplever detta. De flesta projektörer får inte den situationen. 

Det är just för att A blir iblandade i väldigt många saker. 
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VP-möte 2015-09-28 

Mötet hölls på plats Kv. Hajen 

Beskrivning av mötet 

Vid detta möte var nästan samtliga projektörer närvarande. Skillnaden mot första veckan var att 

Mölndalsbostäder (beställare) medverkade. Uppskattad närvaro var ca 25 personer. Peab, Beställare, A, 

K, El, VVS, Mark, Stomme.  

Projekteringsledare (PL) var ”Fredblad” Arkitekt (anonym). (original PL bortrest) 

Mötet var 20 minuter försenat. 

Mötet inleds med allmän information från PL. Dock uppkom ingen ny information. 

Efter den allmänna informationen fortsatte mötet med genomgång av beslutslistan, med beslut från 

föregående möte. Därefter gick man igenom Knäckfrågor (frågetavlan). Här fick samtliga berörda svara 

på frågor på problem från förra mötet. Noterbart från detta var att en fråga var så viktig att inköparen 

fick tillkallas och svara på frågan. När samtliga lappar hade gåtts igenom fördes de som beslutades över 

till beslutstavlan (beslutslistan). Där efter gick man över till den vanliga frågetavlan. 

Inga direkt nya noterbara saker uppkom vid rundfrågningen med frågetavlan.  

Efter detta gicks nya frågor igenom (dvs. nya lappar som sattes upp). Samtliga fick ordet om det fanns 

några frågor. Denna gång var det inte så många lappar som sattes upp. Vissa projektörer hade inte några 

frågor alls.  

Noterbart från mötet var när de nya frågorna skulle delas ut, då nämndes skämtsamt: ”att det var mycket 

bättre när original PL var VP-ledare”.  

En stor diskussion utbröt i en fråga gällande Byggboken kontra Beslutslistan. Vilken är juridiskt tyngst. 

Alltså vilken dignitet har beslutslistan. En känsla av osäkerhet skapades i gruppen eftersom ingen hade 

ett konkret svar på frågan. Troligtvis var beslutslistan avtalad om att vara det högsta juridiska 

beslutsfattande dokument. 

Innan mötet avslutades så gicks KMA-information igenom av Projektchefen (som normalt inte är med 

så ofta i VP-mötena). Informationen kom från Peab alltså. En rundfrågning gjordes om samtliga 

projektörer kunde svara på deras kvalitetskontroller på KMA. Många tvekade och pratade lättsamt om 

detta.  

Sist gjordes en repetition av beslutslistan, de besluts som fattats under mötet. Mötet tog ca 1 timma 15 

minuter.  
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VP-möte 2015-10-05 

Mötet hölls på plats kv. Hajen 

Beskrivning av mötet 

Vid detta möte var nästan samtliga närvarande. De som inte medverkade vad styr, brand och akustik. 

Vid detta möte var original PL tillbaka som projekteringsledare. Mötet startade i tid klockan 13:00. Även 

detta möte var (Projektchef, Peab) med verkande och även beställare. 

Mötet inleds med allmän information: t.ex. fuktsäkerhet, genomgång av beslutslistan från föregående 

möte etc. En fråga från föregående beslut fick redigeras.  

Efter den allmänna informationen gick man igenom tavlan med Knäckfrågor. Samtliga berörda 

projektörer fick ordet och svara på sina frågor. Ca hälften av alla knäckfrågor kunde besvaras.  

Därefter gick man igenom den vanliga frågetavlan. Samtliga projektörer fick ordet gällande sina frågor. 

Ett antal nya frågor dök upp under rundfrågningen. Det som jag märkte vid detta tillfälle jämfört med 

föregående var att nu när original PL var VP-ledare igen så blev styrningen bättre på mötet. Exempelvis 

kunde PL direkt få ett tempo på mötet och att vissa frågelappar kunde hon plocka ner direkt, då hon 

tyckte att det inte var en projekteringsfråga.  

Därefter gick man ett var med de nya frågorna. Några nya frågor dök upp, men inte så många. Samtliga 

projektörer fick ordet. Stämningen var ganska skämtsam idag och det var ett bra humör på 

gruppmedlemmarna.  

Efter att den nya rundfrågningen av frågor var avklarad gick man igenom om det fanns någon 

information kring KMA. Där kunde Projektchefen fråga om det var någon av projektörerna som hade 

gått arbetsplatsutbildningen. Om man inte har gått den utbildningen så får man inte gå omkring på 

arbetsplatsen. Denna utbildning sker 2 gånger varje vecka.  

Slutligen frågades om det fanns övriga frågor. Där fanns inga nya frågor. 

Inga större diskussioner under dagens möte och mötet gick ganska smärtfritt. Dock kunde man märka 

en större och bättre struktur på mötet när nu PL var tillbaka och kunde hålla i mötet igen.  

Mötet tog ca 1 timma och 15 minuter. 

 



 

 

 

 

 


