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In recent years the construction industry has been exposed to increased
time pressure which has resulted in a higher amount of wastage. Today 35 %
of all construction projects in Sweden is "wasted". Time pressure has risen
due to increased competition on the market, with more actors entering the
construction business, therefore profit margins decreased which has led to
a more pressing need for decreasing the amount of wastage.
Bravida is Scandinavia's largest supplier of installations and provides
specialist services in electrical installations (heating and sanitation),
and ventilation. Mahdi Bawaqneh's task was to investigate where, how and
why wastage occurs in the company's projects and how to prevent such
wastage. The thesis covers the subjects of lean production, communication
in projects and planning of projects. Mahdi Bawaqneh has chosen to use
interviews and participant observations to understand Bravida's
organization. For the best purposes of the thesis, Mahdi decided to focus
on examining two projects in detail, namely Brf in Märsta and
Skandionkliniken in Uppsala.
The conclusion of the thesis presents that problems may always arise,
however it is possible to prevent them. The main difficulties discovered in
the thesis are the lack of information in some parts of the process,
drawing and communication problems, and finally the lack of cohesion and
thematic sense among employees. In order for Bravida to develop and remain
competitive on the marketplace a higher level of commitment and willingness
to improve is required from the entire company, as well as patience, when
it comes to the implementation of the proposed solutions.
The thesis project resulted in a number of improvement proposals for the
identified problems. These suggestions for development are intended to
prevent future wastage in prospective and upcoming projects.
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Sammanfattning
Byggbranschen har på senare år utsatts för ökad tidspress som resulterat i slöseri. Idag så
utgör fel och slöseri cirka 35 % av alla byggprojekt i Sverige. Tidspressen har uppstått på
grund av större konkurrens på marknaden. I och med att fler aktörer har trängt sin in i
marknaden har vinstmarginalerna minskat vilket gör att vikten av mindre slöserier blivit
större.
Bravida är nordens största leverantör av installationer och erbjuder en heltäckande
specialistkompetens inom el, vs (värme och sanitet) samt ventilation. Författaren fick
uppgiften at undersöka var, hur och varför slöserier uppstår samt hur man kan förebygga
dessa slöserier.
I detta examensarbete användes teorier om Lean Production, kommunikation i projekt samt
planering av projekt. Författaren valde att använda sig av intervjuer och en deltagande
observation för att kunna förstå Bravida:s organisation. För att underlätta arbetet valde
författaren att fokusera på att undersöka två projekt, nämligen Brf Boken som ligger i Märsta
och Skandionkliniken som ligger i Uppsala.
Slutsatsen blev att problem alltid kommer att uppstå men det går att förebygga de. Problemen
som upptäcktes i detta arbete var brist på information i vissa led, ritningsproblem,
kommunikationsproblem, brist i sammanhållningen och teamkänsla mellan medarbetarna. För
att Bravida ska utvecklas och förbli konkurrenskraftiga på marknaden krävs engagemang från
hela företaget, vilja att förbättras samt tålamod när det gäller implementering av
förbättringsförslagen.
Examensarbetet resulterade i förbättringsförslag till de problem som identifierade.
Förbättringsförslagen har som syfte att förebygga framtida slöserier i kommande projekt.
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Förord
Detta examensarbete har utförts för Bravida ventilation Uppsala via Uppsala universitet och
är slutresultat för Mastersprogrammet som jag har läst. Examensarbetet har både bidragit med
lärorika erfarenheter.
Jag vill skicka ett stort tack till Bravida Filial Uppsala, ämnesgranskaren Anna Larsson samt
examinatorn Enrico Baraldi som tack vare dem jag fått chansen att få göra detta
examensarbete.
Jag skulle även vilja tacka Timmy Cosyns för en rolig tid med många diskussioner. Ett
speciellt tack skickas till Anna Hankó Faragó, som hela tiden stöttat mig.
Ett extra tack går till följande personer på Bravida, som tack vare dem jag fått den information
jag behövde:
Mikael Jernlöf – Avdelningschef, Bravida ventilation.
Thom B. Olsson – Projektledare, Bravida ventilation.
Jacob Boström – Projektledare, Bravida ventilation.
Hans Andersson – Teknikchef, Bravida ventilation.
Andreas Lindbäck – Entreprenadingenjör, Bravida ventilation.

7 juni 2013
Mahdi Bawaqneh
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Bravida erbjuder en heltäckande specialistkompetens inom el, vs (värme och sanitet) samt
ventilation. Inom dessa teknikområden verkar de över hela installationsprocessen, från design
och projektering till installation och service. Det kan handla om små serviceuppdrag eller
omfattande entreprenadprojekt där de tar ett totalansvar för alla installationer i till exempel
bostadshus, kontor, industrier eller anläggningar.
Byggbranschen har med tiden blivit mer och mer utsatt för tidspress vilket resulterar ofta i fel
och slöseri (Byggnyheter.se, 2013). Enligt en utredning utförd av Per-Erik Josephson,
professor i byggandets management vid Chalmers högskolan, så utgör fel och slöseri cirka 3035 % av alla byggprojekt i Sverige (cmb-chalmers.se, 2013). Med tanke på att konkurrensen
på marknaden bara ökar så har vinstmarginalerna i projekten krympt. Därför är det extremt
viktigt för Bravida att minska på slöseriet för att på så sätt öka sin vinstmarginal i projekten.
Med denna bakgrund så blev författare tillfrågad av Bravida om hur Bravida skulle kunna
effektivisera deras arbetssätt. Efter en diskussion om hur upplägget ska se ut så kom båda
parterna överens om att mest fokus skulle läggas på planerings- och projekteringsfasen då det
ansågs att framåtskridande inom just dessa områden skulle ha störst verkan på projektets
helhet. Detta eftersom dessa områden täcker hela projektprocessen och ger tillräckligt med
information för att kunna analysera Processerna.
Förslaget från Bravida som ska undersökas gav författaren funderingar, både på hur
utförandet skall ske men även vad som ligger bakom en sådan bransch. Bravida kan ses som
en projektbaserad organisation i en relationsorienterad bransch, detta eftersom Bravida arbetar
med projekt dagligen samtidigt som relationer utgör en viktig del i byggbranschen (Kadefors,
2002). Funderingar som slog författaren var vilka lärdomar om projekt kan man ta med sig i
bagaget från Bravida som exempel. För att kunna hantera uppdraget och funderingarna sökte
författaren sig till teorin som lärts ut under Mastersprogrammet om projektledning, deltagande
studier samt kommunikation och planering.
I projektledning så talar man om projekttriangeln som står för de tre delarna i ett projekt: tid,
mål och resurser. Projekttriangeln är en av grundbultarna i projektmetodik. Poängen med
projekttriangeln är att om kraven förändras på ett område så måste de andra delarna förändras
också. Om man till exempel ökar kraven på projektets resultat så måste man utöka tiden
och/eller budgeten. Och minskar man tiden måste man sänka kraven på resultaten eller utöka
budgeten. Projekttriangeln är framförallt en metodfråga, under ett projekt kan en rad
oförutsedda händelser inträffa och beroende på vad man prioriterar i projekttriangeln kommer
projektgruppen att agera olika. Projekten kan delas i mindre delprojekt, alltifrån planering av
projekt till installation. Projekt kan dock inte definieras helt med hjälp av projekttriangeln.
Det finns andra viktiga delar i projekt som påverkar hur framgångsrik Bravida kan bli.
Kommunikation och planering är exempel på sådana delar. Kommunikation och planering av
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projekt utgör en stor del av projekten. Kommunikation bidrar till mer tydlighet i
informationsflödet i projektet (Löwstedt, 1995) och planering förebygger framtida misstag i
projekten samtidigt som den bidrar till tydligare bild av tillvägagångssättet som valts för
utförandet av projektet (Bergman, 2007).
Förutom det som sagts ovan så finns mer teori som hjälper till att få en klarare bild om hur
brister förebyggs i projekt. Även här valde författaren att söka sig tillbaka till litteraturen från
Mastersprogrammet och valde att fokusera på kommunikation och planering i projekt,
samtidigt som ett ”Lean perspektiv” behandlas. Ungefär 20-40 % av arbetsdagen för en
byggare består av värdeadderande arbete, resten går oftast till väntan, felåtgärder och dylikt
(Josephson & Saukkoriipi, 2005). Lean production tänket har används väldigt länge inom de
flesta industrierna för att minska fel, slöseriet, göra företagen mer konkurrenskraftiga samt
effektivisera processarbetet. Men det är inte förens på senare år som byggbranschen har börjat
anamma Lean production tänket och detta på grund av svårigheterna med att definiera och
införa standardiseringar i en bransch som bygger på ”tillfälliga organisationer”/projekt.

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att undersöka samspelet mellan projektdeltagarna samt
mellan projektets olika faser. Förutom det ska författaren undersöka hur hela projektprocessen
fungerar samt identifiera problemen som orsakar oönskade kostnader.
Projektfaserna kan summeras till följande:
-

Anbudsframtagning.

-

Planering och projektering av projektet.

-

Installation och montering.

Frågeställningen som skall besvaras är följande:
-

Hur sker samspelet mellan projektdeltagarna?

-

Hur och var uppstår oönskade kostnader i projektet? Varför?

-

Vilka förbättringsförslag finns för att kunna förebygga oönskade kostnader i projekten?

1.3 Avgränsningar
-

Examensarbetet kommer att avgränsas till att författaren skall undersöka två projekt inom
ventilationsavdelningen. Planeringen av projekten skiljer sig inte avsevärt mycket från
projekt till projekt. Därmed är projekten inom ventilationsavdelningen likartade och
felen är återkommande. I detta arbete kommer fokus att läggas på två projekt. Det första
projektet är Brf Boken som är ett medelstort projekt och ligger i Märsta samt
Skandionkliniken som anses vara ett stort projekt och ligger i Uppsala.

-

Ur den deltagande observationen och intervjuerna valde författaren att ta med det som
anses vara viktigast, det vill säga de problem, klagomål och synpunkter som författaren
fick från de olika projekten.
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2. Företagsbeskrivning
2.1 Kort historik
Bravida har under senare tid haft flera bolagsstrukturförändringar. På Bravida:s hemsida kan
man hitta information om deras historia(Bravida.se, 2013):
”Bravida har sitt ursprung i BPA, ett svenskt bygg- och installationsföretag med anor från
1950-talet. Företaget skapades år 2000 genom en sammanslagning mellan BPA och Telenors
installationsverksamhet. År 2003 förvärvade Bravida det danska företaget Semco A/S, som
idag utgör Bravida:s verksamhet i Danmark. Under 2005 flyttade huvudkontoret till
Stockholm. Sedan 31 juli 2012 ägs Bravida av private equity-bolaget Bain Capital.”

2.3 Bravida Ventilation
Bravida Ventilation i Uppsala har nio stycken tjänstemän. Mahdi har baserat sina
undersökningar och analyser på ”filial Uppsala” samt ”Filial Teknik Uppsala”, se Figur 1.
Enligt Avdelningschefen Mikael Jernlöf så har resultaten varit positiva:
”Vi har haft en omsättning på 72,4 miljoner kronor vilket är en bra siffra som visar på bra
resultat.”
Från anbud till montering
Hela byggproceduren börjar först med att Bravida får en förfrågan från
byggherren/byggbeställaren. Därefter börjar Bravida:s teknikavdelning räkna på anbudet. När
man räknar på ett anbud så tar man fram priser på olika material man behöver, mängdar och
styckar kanaler för att veta på hur mycket material man behöver. Med mängda och stycka
menas att man tar fram priset på materialåtgången, montagetimmar med mera. Detta görs med
hjälp av ett programmet Lube samt Excel mallen som Bravida tagit fram. Resultatet blir ett
pris på projektet som sedan skickas som ett anbud till byggherren/byggbeställaren.
Byggherren/byggbeställaren
brukar
oftast
ha
frågat
flera
aktörer,
om
byggherren/byggbeställaren anser att Bravida har gett bäst underlag så går man vidare till
nästa steg som är upphandling och kontrakt. Vid upphandlingen och skrivandet av kontraktet
bestäms priset på hur mycket projektet kommer att kosta, tidsplan för att veta när man ska
vara klar samt vad resultatet ska bli. Oftast brukar det vara avdelningschefen och teknikchefen
som är med på sådana upphandlingsmöten. Avdelningschefen och teknikchefen bestämmer
därefter tillsammans vilken projektledare som ska få jobbet, såklart får projektledaren också
vara med och ge sina synpunkter. Ibland kan det vara så att projektledarna har för mycket att
göra. När projektledaren får projektet så går projektledaren på ett startmöte med
byggherren/byggbeställaren där man diskuterar informationen om bygget och tar fram
synpunkter/klagomål ifall det finns sådana. Därefter börjar man montera och slutfasen består
av besiktningar. Om besiktningarna blir godkända så överlämnas projektet till
byggherren/byggbeställaren, om inte måste felen åtgärdas.
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Organisationsschema:

Figur 1 - Bravida:s organisationsschema

Bravida ventilation jobbar med ventilationsentreprenader, både som generalentreprenader
(utförandeentreprenader)
och
som
totalentreprenader.
Generalentreprenader/utförandeentreprenader innebär att färdiga handlingar finns redan så
entreprenören behöver endast utföra montagearbetet. Totalentreprenad innebär att
entreprenören själv får projektera och konstruera ventilationssystemet samt sedan utföra
montagearbetet. Projekten som Bravida brukar få handskas med skiljer sig i storleksordning,
men de flesta projekten brukar ligga mellan 500’000 – 4’000’000 Kronor. I detta projekt
kommer fokusen att läggas på Brf Boken och Skandionkliniken som är två projekt i Uppsala
län. Brf Boken är ett projekt som ligger på cirka fem miljoner kronor och Skandionkliniken
ligger på cirka 15 miljoner kronor.
Nedan beskrivs vilka arbetsuppgifter som ingår vid de olika positionerna i Figur 1:
-

Avdelningschef:

Avdelningschefen har både personal och ekonomiska ansvaret för hela avdelningen. Samt att
se till att alla jobbar enligt Bravida:s kvalitets – och miljölagar. Avdelningschefen fungerar
som en mentor för projektledarna, där avdelningschefen stödjer och hjälper sina medarbetare.
Avdelningschefen följer upp projektens ekonomi dels genom daglig kontakt med
projektledarna och dels genom progressprognoserna avdelningschefen får av projektledarna.
Avdelningschefen Mikael Jernlöf menar:
”Rent ekonomiskt är jag väldigt insatt men vi har även prognosgenomgångar en gång i
månaden och där lyfter projektledarna upp vilka hinder de har stött på, vilka smarta inköp de
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har gjort och hur mycket vi har tjänat på det.”
-

Projektledare:

När projektledarna får projektet så är deras uppgift att gå igenom handlingarna sedan börja
planera. I planeringen ingår tids-, inköp -, och leveransplaner. När arbetet drar igång så ska
projektledaren se till att arbetet följer tidsplanen och de kalkyleringar som gjorts vid
planeringsfasen. De faserna som är mest tidskrävande är oftast planeringsfasen och
avslutningsfasen. Projektledaren för Skandionkliniken menar att:
”Min uppgift är att se till att projektet genomförs med målsatt resultat. Rätt sak på rätt tid.”
-

Teknikavdelningen:

Teknikavdelningen består av en chef, en kalkylator och en konstruktör. Chefens jobb är att se
till att Bravida är en konkurrenskraftig aktör på marknaden samt att försöka vinna så många
anbud/jobb som möjligt, det är också teknikavdelnings chef som godkänner ett anbud innan
det går ut till en kund. Kalkylatorns uppgift är att räkna på projekt för att kunna få ett pris på
vad projektet skulle kosta. Konstruktörens uppgift är att projektera ventilationslösningar vid
totalentreprenader.
-

Administrationsavdelningen:

Administrationsavdelningen består av en administratör. Administratörens uppgift är att ta
hand om det ekonomiska pappersarbetet. Till exempel så får administratören registrera löner,
fakturera och ta hand om personalens ekonomi.
-

Ledande montören (Cosyns, 2013):

Den ledande montörens uppgift är att leda och fördela arbetet. Det vill säga beställa material,
se till att fördela arbete mellan montörerna samt gå på samordningsmöten. På
samordningsmöten diskuterar man vad som har gått fel och hur man ska hantera problemen.
Att ta emot montörernas åsikter och klagomål ingår också i den ledande montörens
arbetsbeskrivning.
-

Montörer (Cosyns, 2013):

Montörernas uppgift är i huvudsak att montera. Men även att se till att förbereda för
materialförflyttning, samt arbetsplanera. Montörernas ska kunna montera enligt ritning men
även kunna lösa tillfälliga problem som till exempel krocken som uppstår då det finns saker i
vägen som man ska montera runt.
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3. Metod
-

Litteraturstudier. Litteratur inom Projektledning samt kvalitetsförbättring.

-

Intervjuer kommer att bidra med en djupare förståelse av vad problemet är och vart det
ligger. Fyra intervjuer kommer att äga rum med följande: Projektledare, den ansvarige för
montörernas situation på avdelningen, ingenjörer samt inköpsansvarige

-

Deltagande Studie – observation av hur projektet fungerar som helhet samt hur olika
parter i ett projekt samspelar kommer att ge studenten ifråga en bra grund för förståelsen
av hur projekt fungerar.

3.1 Deltagande studie
Den deltagande studien av projekteringsprocessen pågick i cirka 1-2 månader:
Genom utförandet av den deltagande studien kommer författarens förståelse för problemen I
projektprocessen att förstås på en djupare nivå.(Yin, 2003):
”In general, Case Studies are the preferred strategy when ”how” or ”why” questions are
being posted, when the investigator has little control over events, and when the focus is on a
contemporary phenomenon within some real-life context.”
Samtidigt som den deltagande studien utfördes så studerades litteratur om ämnen som
Projektledning, Lean Production och kommunikation inom organisationer. Anledningen till
detta var på grund av att författaren ville ha en tidig uppfattning om vilken teori som passar
bäst för en organisation som Bravida:s.
Den som utför en deltagande studie kan ha olika roller vid utförande av studien. Golds (1958)
klassifikation av de fyra roller som en deltagande observatör kan anta presenteras
nedan.(Bryman, 2011):
Fullständig deltagare: Deltagaren är en fullvärdig medlem av den sociala miljön som
undersöks; hans eller hennes identitet är inte känd för medlemmarna i miljön. Risken med att
använda denna sort av observation är att man kan ha det lite svårt med att föra anteckningar
med tanke på att människorna i omgivningen inte vet om att man är forskare.
Deltagare – och – observatör: Denna roll är egentligen densamma som i den första men
medlemmarna i den här miljön är medvetna om forskarens status som forskare. Forskaren
engagerar sig i vanliga samspel med olika personer och är delaktig i deras vardag. Enligt Gold
så finns det en risk med att forskaren ifråga ska ”Go native”. Med ”Go native” menas att
forskaren tappar sin roll och uppgift som forskare, identifierar sig för mycket med de
människor som studeras och sugs in i deras värld.
Observatör – och – deltagare: I denna roll fungerar forskaren i huvudsak som intervjuare. Det
förekommer ett visst mått av observationer med det handlar knappast om delaktighet. Gold
menar att man som ”observatör och deltagare” löper risk av att inte förstå den sociala miljön
och de individer som finns i den på ett tillräckligt bra sätt och att forskaren därför kan dra
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felaktiga slutsatser.
Fullständig observatör: Forskaren samspelar i detta fall inte med personerna i miljön
forskaren befinner sig i. Forskaren bara observerar och analyserar situationen. Risken med att
vara en ”fullständig observatör” kan göra risken som ingår i ”observatör och deltagare” att
man inte förstår eller att man missförstår olika sociala situationer blir större.
Under den deltagande observationen fick författaren tillsammans med Timmy Cosyns, gå runt
på två olika projekt. Fokus skulle läggas på slöserier på byggplatsen. Ifall frågor uppstod så
var det bara att ställa de rakt ut till montörerna eller den ledande montören på byggplatsen.
Något som kunde spelat en viktig roll vid kommunikationen är att montörerna kanske kände
sig mer ”säkra”, eftersom författaren har sommarjobbat på Bravida, och därför svarat mer
öppet/ärligt.

3.2 Intervjuer
Intervjufrågor tas fram som underlag för intervjuer som görs med projektledare samt andra
väsentliga deltagare på kontoret:
I en intervju är målet för intervjuaren att från den intervjuade få fram information om
exempelvis hur respondenten själv och andra personer beter sig och vilka attityder,
värderingar och åsikter de har. (källa företagsekonomiska forskningsmetoder (Bryman, 2013)
Det finns flera typer av intervjuer (Bryman, 2013):
-

Ostrukturerade intervjuer – kvalitativa undersökningar

Den intervjuade tillfrågas om ett eller flera områden. Frågeföljden avgörs av
intervjusituationen och svaren som den intervjuade ger. Det kan till exempel hända att
intervjuaren bara ställer en enda fråga och att intervjupersonen därefter får svara och associera
fritt, intervjuaren reagerar bara på de punkter som verkar vara värda en uppföljningsfråga.
Ostrukturerade intervjuer tenderar likna ett vanligt samtal.
-

Semistrukturerad intervju – Kvalitativa undersökningar

Forskaren har då en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras, men
intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt.
-

Strukturerad intervju Kvantitativa undersökningar

Går ut på att forskaren ställer frågor till en respondent utifrån ett i förväg fastställt
frågeschema. Målet är att kontexten för samtliga intervjuer ska vara densamma, vilket innebär
att varje respondent möter samma ”frågestimuli”. Målet med denna typ av intervju är att
säkerställa att respondenternas svar kan sammanställas på ett jämförbart sätt.
-

Skillnaden mellan strukturerade och kvalitativa intervjuer:

I kvantitativa intervjuer är metoden mycket strukturerad i syfte att få en så hög reliabitet och
validitet som möjligt när det gäller mätningen av viktiga begrepp. kvantitativa intervjuer har
en tydlig formulerad uppsättning frågeställningar som ska undersökas. I kvalitativa intervjuer
så finns det en betoning på det generella när det gäller formulering av de inledande
frågeställningarna och en tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt.
I kvantitativa studier tillåts inte avvikelser från formen av intervjuguiden, utan den måste
följas för att kunna standardisera intervjuandet. Däremot får kvalitativa intervjuer avvika från
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formen av intervjuguiden. Som följd av detta tenderar kvalitativa intervjuer att vara flexibla
och följsamma efter den riktning som intervjupersonernas svar går i. I kvalitativa intervjuer är
det önskvärt att låta intervju röra sig i olika riktningar, eftersom detta ger kunskap om vad
intervjupersonen upplever vara relevant och viktigt.
Intervjuerna
som
utfördes
baserades
på
”ostrukturerade
intervjuer”
(kvalitativmetod.webs.com, 2013) som innebär att frågorna är öppna och flexibla.
Anledningen till varför just denna form valdes var på grund av att författaren ville kunna få
fram fakta samt den som intervjuades åsikter, samtidigt uppnå målet med intervjun genom att
ställa frågor och följdfrågor.
Intervjuer utförde meden arbetsledare, två projektledare och avdelningschefen. Det var inte
svårt att få svar eftersom det ligger i deras intresse att utveckla Bravida.

3.4 Deltagande observation & intervjuer – Reflektioner
Att utföra intervjuer och den deltagande observationen var en lärorik upplevelse. Vid
utförandet av den deltagande observationen så var säkerhetsfrågan den första aspekten som
togs upp. Författaren var tvungen att bära hjälm och skyddskor för att undvika skador. Varje
morgon på bygget började med att den ledande montören beställde material till bygget.
Författaren fick gå runt på bygget och ställa frågor om hur, var och varför problem uppstod.
Under perioden som den deltagande observationen utförde på så växte tilliten från montörerna
till författaren. Detta kan vara på grund av den sociala kommunikationen som utväxlades vid
flera tillfällen under en två månaders period. Det var inga problem att få svar från montörerna
eller den ledande montören, utan tvärtom montörerna och den ledande montören såg en
möjlighet till att få berätta om problemen som stör sig. Den deltagande observationen gav en
helhetsbild samtidigt som den väckte frågor som togs med i intervjudelen.
Parallellt med detta examensarbete fanns det ett examensarbete som behandlar projektfasen
”installation och montering”. Den utfördes av Timmy Cosyns. Författaren var dock
närvarande vid utförandet. Timmy Cosyns examensarbete var ett enskilt arbete som inte
ingick i detta examensarbete men spelade ändå en viktig roll. För att kunna få en helhetsbild
över projektfaserna samt kunna ta fram förbättringsförslag så inkluderades nödvändig
information från Timmy Cosyns examensarbete i detta projekt. Att vara flera personer vid
utförandet av observationen var till en fördel då författaren och Timmy kunde bolla tankar
och diskutera informationen kritiskt tillsammans.
När det gäller intervjudelen så utförde författaren fyra intervjuer, och deltog i tre andra som
utfördes av Timmy Cosyns. Intervjuerna gav en seriös känsla hos montörerna, speciellt då
författaren bad om att spela in detta. Men den känslan avtog ju längre intervjun pågick.
Montörerna svarade på alla frågor utförligt, en slags försiktighet märktes dock då montörerna
skulle berätta vem problemet berodde på, de ville antagligen inte ”smutskasta” någon. Timmy
Cosyns utförde också intervjuer och det var främst med montörerna. Montörerna hade ett stort
tillit till Timmy Cosyns också, men eftersom författaren hade jobbat på Bravida och kände
medarbetarna sedan innan så kunde det ha påverkat deras tillit till Timmy på ett positivt sätt.
Författaren valde att ha rollen som ”deltagare-och-observatör”. Anledningen till det är på
grund av att byggbranschen är en bransch som bygger på relationer och är väldigt svår att
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analysera utan vara delaktig i den. Risken med att ”go native” förebyggde författaren genom
att pendla mellan rollen som observatör och rollen som deltagare samt hitta en balans mellan
att ”Go native” och distansen till sitt deltagande. Författaren ville kunna ha ett perspektiv mot
hädelserna som sker runt omkring och ett perspektiv inåt för att kunna reflektera och
samtidigt skapa distans.

3.4 Vart ska examensarbete leda?
-

Examensarbetet innefattade eget ansvar, projektöverblick och rapportskrivande av alla
viktiga erfarenheter.

-

Några viktiga delar som författaren fokuserade på är: Samarbetet i projekt, planering av
projekt samt tidsförluster och slöseri.

-

Till slut resulterade examensarbetet i förbättringsförslag som ska förebygga problemen i
organisationen.
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4. Teori
Projektledning och förbättringen av det dagliga arbetet kräver en förståelse för både hur olika
teorier fungerar men även hur man förhåller sig till dessa. Till exempel så är det viktigt att
veta att det finns olika projektarketyper och vad skillnaden mellan dem är, eller att det finns
olika plan av kommunikation. Detta för att kunna få tillräckligt med information som hjälper
till vid analysen av projektprocessen samt förstå vad som ligger bakom projektprocessen och
hur den fungerar. Teoriområdena som behandlas är projektledning, kommunikation, planering
samt Lean Production. Anledningen till det är att ett framåtskridande inom just dessa områden
skulle ha störst verkan på projektets helhet och samtidigt täcka hela projektprocessen.
Förutom det så var dessa teorier val som författaren gjort eftersom dessa teoriområden tar
fasta på viktig information som hjälper till vid analysen av projekt.
Teoriområdena utgår ifrån vikten av förståelsen om att projektbaseradeprocesser precis som
omvärlden förändras konstant. Författaren menar vidare att teoriområdena som valts visar på
ett intressant sätt hur man praktiskt kan arbeta med och analysera projektbaseradeprocesser
eftersom de förklarar tillvägagångsättet samt nyttan med användandet av teorierna.

4.1 Projektledning
4.1.1 Bakgrund
Begreppet projektledning uppkom ursprungligen från USA i samband med
försvarssatsningarna man hade under 50-talet. Det var först under 60- och 70-talet som ordet
projekt allmänt började användas så som vi gör idag. Ordet projektledare syftar på den person
som leder en avgränsad uppgift av engångskaraktär med specificerat slutresultat och med tidsoch kostnadsramar.(Ljung, 2010).
Om man avdelar en person att planera och leda genomförandet av en avgränsad uppgift av
engångskaraktär med specificerat slutresultat och med tids- och kostnadsram, kan man tala
om att uppgiften genomförs i projektform. Det innebär att en projektledare löser uppgiften
med hjälp av en tillfällig organisation löser uppgiften samt att det sker ett samspel mellan
projektledaren och andra aktörer i omgivningen.
Uppgifter som man inte kan se någon naturlig start- eller slutpunkt blir svåra att genomföra i
projektarbetsform. Man brukar skilja på uppgifter som kontinuerliga projekt som bara går och
går och sådana som är temporära. Temporära har en start och ett slut och det finns ett före och
ett efter uppgiften. Ett exempel på det är utvecklingen av en ny produkt. När den nya
produkten är färdigutvecklad tar uppgiften slut (Ljung, 2010).
Vid skapande av något nytt blir det intressanta vad slutresultatet ska bli och när detta ska vara
klart. I skapande uppgifter som till exempel ventilationsprojekt så är det naturligt att beskriva
målet genom att ange önskat slutresultat, tidsgräns och kostnadsram. Denna triad refereras till
som ”projekttriangeln”, se Figur 2. De tre parametrarna är länkade till varandra så att när
projektresultatet blir klart har arbetet förbrukat en viss mängd resurser. Därför måste en
fullstädning beskrivning av projektmålet ange alla tre parametrar (Ljung, 2010).
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Figur 2 - Projekttriangeln
4.1.2 Projektarketyper
Olika projekt har olika egenheter och ställer olika krav på projektledning. Det finns olika
projektarketyper som visar på olika sätt hur viktiga aspekter skiljer sig mellan olika typer av
projekt. Sådana aspekter kan till exempel vara vilka intressenter som har vilket inflytande, hur
kraven formuleras, inom vilka områden viktiga strategier görs samt vilka risker som kommer
att vara de mest utmärkande. Peter Senge menar att (Ljung, 2010):
”Projektarketyper visar att det finns ganska enklar mönster bakom komplicerade
ledningsfrågor. Med hjälp av arketyperna blir det också lättare att förklara för andra varför
åtgärderna kommer att fungera. Intuitivt känner många erfarna chefer igen mönstren, men
saknar ett språk för att beskriva dem”( sida 119, Ljung, 2010)
Det finns fyra stycken projektarketyper (Ljung, 2010):
-

Produktutvecklingsprojekt:

Är sådana projekt som är till för att utveckla produkter, till exempel varor och tjänster.
Fokusen i produktutvecklingsprojekt är ofta tekniskt och det har effekter i de flesta delar av
verksamheten.
I många organisationer är denna typ av projekt en mycket central del av verksamheten. En
stor del av det lärande som sker i verksamheten är knutet till produktutvecklingsprojekt. Det
gäller till exempel läkemedelsföretag, telekom – och It-företag, bilindustri och
försvarsindustri. I dessa företag är denna sort av utveckling en så central del av verksamheten
att det närmast ingår i ett slags operativt flöde, där det gäller att ständigt försörja företagets
marknad med nya produktvarianter.
-

Marknadsprojekt:

Denna typ av projekt handlar om att vidga och förändra verksamheten yttre ramar. Det kan till
exempel handla om en ny geografisk marknad, en kundgrupp eller en ny säljkampanj.
Projektet handlar ofta om att bygga upp en ny infrastruktur, till exempel ett nytt kontor på en
ny geografisk marknad eller en ny teknisk plattform för ett nytt försäljningssätt.
Uppmärksamheten är utåtriktad, mot nya partners, mot personer och organisationer med
kompetens om det nya.
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-

Interna förändringsprojekt:

Det som är utmärkande för denna typ av projekt är att uppmärksamheten är riktad inåt, mot
den egna organisationen. Det handlar om hur man utvecklar och förbättrar arbetet.
Projektuppgiften i denna typ av projekt handlar om att organisera om, flytta delar av
verksamheten, att höja kompetensen hos den egna personalen osv. Man kan säga att det som
är gemensamt för alla dessa uppgifter är att de handlar om effektivisering eller förbättring i
något avseende av hur verksamheten bedrivs.
-

Kundorderprojekt:

Denna typ av projekt gäller uppdra i den normala, operativa verksamheten.
Projektarbetsformen är aktuell här när det enskilda uppdraget är särskilt omfattande eller
komplext och kräver särskild planering, är av temporär karaktär och resultatet som levereras
till kunden är påtagligt.
I byggindustrin är detta det normala sättet att göra affärer på. Man använder sig ofta av
standardiserade modeller för arbetet i projekten. Dessa modeller beskriver bland annat de
viktigaste arbetsstegen, styrande dokumenten och viktiga beslutspunkter.
4.1.3 Planering i projekt
I Projekt så är planering en viktig del av hela projektet (Johansson, 2007) Planeringen
beskriver hur projekten genomförs och utvecklas. Planering av projekt ger oss en tydlig bild
av hur omfattande projektet är samt bestämmer hur projektets olika faser kommer att utföras.
Planeringen av projekt brukar oftast ske innan projektstarten. Planeringen utgör en bas som
projektet bygger på. Vid planeringen beskrivs olika delmål, hur man uppnår dessa, vilka
milstolpar (kritiska punkter) som finns i projektet och vad slutmålet är. Metoderna som
används i projektet beskrivs här också. Planeringen i projekt finns som ett problem
förebyggande syfte samt beskriver hur dessa problem löses (Johansson, 2007).
Det räcker dock inte med att endast planera för att uppnå ett lyckat projekt. När man planerar
utgår man oftast ifrån resurserna man har, det vill säga att man baserar sina planer på
ekonomin. Ekonomin är det redskap som mäter hur lyckat ett byggprojekt är. Enligt
måltriangeln så går ekonomin och tiden hand i hand. Det är därför viktigt att planera
tidsplanen så att den inte överskrids. När planeringen av projekt sker är det viktigt att komma
fram med flera lösningsförslag som förbättrar möjligheterna för projektet, det vill säga att
man planerar olika lösningar för olika problem och väljer den mest lämpade lösningen och
som ger lägst summa.
4.1.4 Kommunikation
För att kunna reagera snabbt på förändringar och för att projektarbetet ska gå framåt så är det
viktigt att alla som ska ta beslut har tillgång till tillräcklig information (Jacobsen, I. D, 2007).
Som projektledare blir det en viktig uppgift att hjälpa alla i projektet att få tillgång till den
information de behöver, samt se till att medarbetarna är inkluderade i de olika besluten. Detta
för att kunna få kunna anpassa sig snabbt beroende på problemen som uppstår. (Jan
Löwfstedt, 1995)
Planeringen av kommunikationen har som syfte att underlätta och uppmuntra
kommunikationen som bidrar till samhörighet, trygghet, öppenhet, meningsfullhet och
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handlingskraft.
Behovet av kommunikation uppstår då man delar upp ansvar och arbete i organisationen.
Sättet man delar ansvaret och arbetet på påverkar vad man kommer att kommunicera om. Till
exempel så kan man i ett litet team diskutera hur man ska utveckla en komponent medan
teamets kommunikation med andra team kommer att handla om ur komponentens relation
med andra komponenter (Ljung, 2010).
Kommunikation på två plan (Ljung, 2010):
Kommunikation sker på två plan. På det ena planet så utbyter vi formella, sakliga, ”tekniska”
uppgifter om olika företeelser. Sådana uppgifter kan till exempel vara en teknisk lösning, vart
man hittar ett visst dokument, hur sjuk man känner sig, om när ett möte ska börja. På det
andra planet utbyter vi information om våra relationer, om samförstånd, lojaliteter, konflikter
osv. Det kan gälla hur nära man står varandra, om vi vill ta ansvar för ett gemensamt mål,
vilka andra i vår grupp och vilken status dessa personer har osv. Den senare delen av
kommunikation är icke-verbal. Det vill säga att den inte är direkt uttalad i vårt talade eller
skrivna språk. När vi möts ansikte mot ansikte så använder vi röststyrka, tonfall, blickar,
kroppsspråk, vår klädsel osv. Vi är för det mesta omedvetna om vilka icke-verbala signaler vi
sänder och hur de uppfattas. Ändå är det dessa signaler som till stor del avgör till exempel ur
väl ett team kommer att prestera.
För att kommunikationen skall förbättras på arbetsplatsen kräver medarbetarna i projektet få
tillgång till informationen de behöver, ha en tydlig kommunikation, samt ge feedback.
Feedbacken skapar kommunikation där mottagaren både fungerar som sändare och mottagare
av meddelanden (Jacobsen, I. D, 2007)

4.2 Lean Production
4.2.1Inledning
Begreppet Lean Production blev populärt i 1900-talets andra hälft och är en västerländsk
tolkning av Toyotas Produktionssystem. I början av 1990-talet kom boken ” The machine that
changed the world” ut. I den boken redovisades resultat från forskningsprojekt om bästa
tillverkningsprinciper inom bilindustrin, IMVP, international Motor Vehicle Program. Till
stor del är resultaten hämtade från Toyota och deras arbetssätt. Mycket övergripande skulle
man kunna säga att Lean Production går ut på att eliminera all form av slöseri med fokus som
ligger i att skapa värde för kunderna. Centralt är att man fokuserar på värdet för kunden. Allt
som inte ger värde för kunden är ett potentiellt slöseri. All verksamhet ska utgå från
kundvärdet (Bergman, 2007). Definitionen av lean production är svårfångad (Dahlgaard &
Dahlgaard-Park, 2006). Många författare har försökt att definiera begreppet men tyvärr så går
dessa definitioner isär (Lewis, 2000), vilket kan leda till ytterligare förvirring. Enligt Hines
(2004) är Lean production ett koncept som är ständigt under utveckling vilket resulterar i att
en definition av konceptet kommer att vara en ”ögonblicksbild av ett rörligt mål”, det vill säga
att definitionen av den är endast giltig inom en kort tidsperiod.
4.2.2 Slöseri
Slöseri kan definieras som allt som inte tillför värde till organisation, tjänst eller produkt. Man
talar ofta om sju typer av slöseri (Bergman, 2007):
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-

Överproduktion: produkter som inte når kunder eller ligger i lager och väntar på
kunder skapar inte värde.
Väntan: Om en maskin eller operatör får stå och vänta på verktyg eller
materialinformation så skapas inget värde.
Transport och onödiga rörelser: Transporten i sig skapar inget värde. Kan man
eliminera en transport utan att skapa problem så har man eliminerat en slöserikälla.
Felaktiga processer: En process som skapar felaktiga produkter måste rättas till, på så
sätt slipper man mera slöseri.
Lager: Material som ligger i lager skapar inget värde.
Produktion av defekta enheter: Producera och omarbeta defekta enheter.
Säkerhetsbrist: säkerhetsbrister riskerar att ge skador och skapar otrygghet och därmed
sämre arbetsmiljö.

4.2.3 Likers Principer
För att bättre förstå vad Leran Production går ut på måste man förstå principerna som ligger
bakom metodernas ursprung. Enligt Liker så finns det 14 principer som grupperas i fyra delar
inom Toyota (Sandkull, 2000):
-

-

-

-

Grundläggande filosofi – Långsiktighet: Långsiktighet betonas starkt även om det går
emot kortsiktiga finansiella mål. Det handlar om att skapa värdet åt kunden och
samhället. Att tänka långsiktigt kan ge dig ett försprång gentemot konkurrenterna i
framtiden.
Den rätta processen skapar rätta resultaten: Processorienterat arbete där strävan efter
att skapa värdeflöden utan slöseri genom att göra rätt från början, standardisera,
visualisera, och göra processerna genomskinliga så att problemen inte döljs.
Addera värde till organisationen genom att utveckla människorna: Man behöver ett
ledarskap som förstår arbetets natur, företagets filosofi och undervisar andra. Detta för
att man ska kunna utveckla exceptionella individer och tema som lever företagets
kultur.
Arbeta ständigt med att lösa grundläggande orsaker till problem och skapa därmed
organisatoriskt lärande: Skapa en organisation som ser orsakerna till problemen i
verksamheten och förhindra att de uppstår genom att angripa orsaken till problemet.
Bli en lärande organisation genom obeveklig reflektion och ständig förbättring.

När implementeringen av Lean Production införs i företag så brukar oftast fokusen ligga på
slöserier och hur man eliminerar dessa. Liker (Liker, 2003) talar om:
-

Överbelastning av anställda och verktyg: när anställda överbelastas begås fler misstag.
Den tekniska utrustningen som överbelastas ger sämre kvalitet i slutändan.
Ojämnhet: ojämnhet i arbetet kan skapa tidsslöseri och brister eftersom arbetsbördan
ibland kan bli överväldigande för arbetarna ena stunden och den andra stunden kanske
den inte ens existerar.

4.2.4 Spears & Brown – fyra grundläggande regler
Spears och Brown försökte dechiffrera Toyotas produktions- och ledningssystem. Spears och
Brown fanns fyra grundläggande regler som måste uppfyllas för en lyckad implementering av
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Lean produktion (Bergman, 2007):
-

Arbete ska vara mycket väl specificerat när det gäller innehåll, sekvensering, tider och
resultat. Information måste vara tydlig och enkel att förstå för alla som berör av den.
All kontakter och kommunikation mellan olika individer ska vara direkta, inga
oklarheter om kommunikationskanaler får finnas.
Alla produkter och tjänster ska följa standardiserade, enkla och direkta flöden och en
produkt skickas alltid vidare en exakt förutbestämd mottagare.
Ständiga förbättringar ska följa vetenskapliga metoder och övervakas av en lärare som
befinner sig på lägst möjliga nivån i företaget. Lärarens uppgift är inte att lösa
problemet utan att lära personalen att lösa problemet.

För att framgångsrikt tillämpa dessa regler krävs ett unikt ledarskap enligt Spears. Ett
Ledarskap som är inställt på att lära ut snarare än att lösa problemet. Det är då viktigt att ha en
stor förståelse för organisationens processer/projektets olika delar.
4.2.5 Verktyg inom Lean Production
Verktygen för att lättare kunna arbeta enligt principerna ovan:
Just in time (Bergman, 2007):
Just in time är en planeringsstrategi som bygger på att producera och leverera rätt enheter vid
rätt tillfälle. Genom att företaget kan få leveranser då enheterna behövs i produktion och på
så sätt slipper man lagring samt får kortare ledtider. För att just in time skall fungera så
behövs både planering av produktion och logistik.
5S:en (Peterson, 2008):
Ordning och reda på arbetsplatsen minskar skador på både personal och maskiner. De 5 S:en
är en metod som åstadkommer detta. De 5 S: en är följande:
-

Sortera: Behåll endast de nödvändiga hjälpmedlen i närheten.
Strukturera: Innebär att varje hjälpmedel skall ha sin plats, till exempel ska
städningsredskapen stå vid städskåpet.
Städa: En städad arbetsplats bidrar till ordning och reda. Det blir lättare att komma
fram till hjälpmedlen.
Standardisera: Standardisering innebär att alla på arbetsplatsen känner till och följer de
arbetsrutiner som tagits fram.
Skapa Vana: Innebär att man skapar vana genom att ha disciplin och hela tiden träna
på de tidigare punkterna.

Att ställa om ett företag till Lean Produktion är ingen kortsiktig förändring. Tvärtom det är en
krävande process som kräver tålamod och engagemang). Det är viktigt att förstå att de
finansiella effekterna från Implementeringen av Lean kan dröja. Det är dessutom viktigt att
förstå att de finansiella effekterna från en implementering av Lean kan dröja (Maskell &
Kennedy, 2007).
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4.2.6 Nyttan av Lean Production i projektbaserade branscher
Hårdare konkurrens på marknaden leder till mindre marginaler som tvingar företag att hitta
nya vägar som effektiviserar företaget. Till början användes Lean production av tillverkande
industrier men på senare år så har flera andra branscher börjat anamma Lean tänket. Grunden
om att alltid hitta slöserier och försöka eliminera dessa måste genomsyra hela organisationen
för att lyckas. Byggbranschen är en sådan bransch där ojämnheter alltid uppstår. Det är
tidsplaner som inte hålls, material går åt spillo och brist på struktur. Exempelvis så skulle
standardiseringar kunna användas i större utsträckning, i vilket grad standardiseringen sker
kan dock diskuteras (Low Sui Pheng, 2005). Det gäller för byggbranschen att precis på
samma sätt som i tillverkande industrier att använda sig av problemlösningar och försöka lära
sig av problemet för kommande projekt (Toolanen B, 2004).
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5. Fallstudien – Några illustrationer
I detta avsnitt så ska frågeställning författaren har i början besvaras. För att kunna göra det så
tar författaren hjälp av den deltagande observationen, intervjuerna samt Timmy Cosyns del
om ”installation och montage”. De två projekten som författaren baserade sin studie på
beskrivs men även tidigare erfarenheter, önskningar och åsikter om förändringar från
avdelningschefen, projektledarna, ledande montören och montörerna tas med för att på bästa
sätt kunna besvara frågeställningen.

5.1 Skandionkliniken
Skandionkliniken kommer att vara Nordens första klink för behandling med protoner.
Protonterapi gör det möjligt att behandla cancerpatienter effektivare och skonsammare
jämfört med traditionell strålning. Skandionkliniken drivs gemensamt av Sveriges sju
landsting med universitetssjukhus.
Byggandet av Skandionkliniken startades 06/2011 och räknas vara färdigt 06/2014. Bravida
ventilation har som uppgift att utföra ventilationsinstallationer enligt ritning. Till
Skandionkliniken har Bravida ventilation avsatt en projektledare, en ledandemontör, en
arbetsledare samt fem montörer.
Skandionprojektet är en generalentreprenad/utförandeentreprenad vilket innebär att färdiga
handlingar finns redan så Bravida behöver endast utföra montagearbetet. Skandionprojektet
har gått riktigt bra hittills, montaget ligger före tidsplanen vilket visar på positiva tecken
överlag (Jacob Boström, Projektledare Bravida). Arbetsledaren, projektledaren och
avdelningschefen valde att även berätta om tidigare erfarenheter om återkommande problem.
Så fokus ligger på Skandionkliniken och Brf Boken men även andra problem som bör tas upp
togs med i detta examensarbete.
5.1.1 Samspelet mellan projektdeltagarna
Hela projektprocessen börjar med att Bravida får ett anbud från beställaren där man räknar på
projektkostnaden och skickar det till beställaren. Om Bravida får jobbet så tilldelas projektet
till en projektledare som ska ta hand om projektet. Projektledaren brukar oftast få gå på
startmöte med byggherren/byggbeställaren för att försöka förstå vad projektet handlar om.
Redan här har ett problem uppstått. Problemen som uppstår här beskriver den ledande
montören på Brf Boken som tidskrävande och ibland missledande. Det första problemet
handlar om mängdningen och styckningen som man gör på kontoret. Ledande montören anser
att det är onödigt att utföra mängda och stycka ritningar när man redan har gjort på kontoret:
”I början av varje projekt som måste man till exempel gå igenom ritningarna och stycka och
mängda och det tycker jag är onödigt då man gör samma sak vid framtagningen av
anbudspärmen på kontoret ”
Det andra problemet som uppstår här är att det är oftast väldigt svårt att sätta sig in projektet
när den ledande montören endast får information från projektledaren och projektpärmen.
Ledande montören anser att:
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”Det är väldigt svårt att sätta sig in i projektet när man får den. Hade varit bättre om man
var med från början, redan i planeringsfasen så slipper man ringa projektledaren alltför ofta
och fråga om projektet och bli mer insatt i projektet”
Problemen ovan resulterar oftast i extra arbete som kräver tid från både ledandemontörens och
projektledarens sida. Enligt lean production teorin så är problemen ovan en form av slöseri.
Slöseriet är i form av väntan, det vill säga när ledande montören får vänta innan han får tag på
information som behövs för att kunna sätta sig in i projektet eller då ledande montören måste
göra om samma sak som redan gjorts på kontoret. Väntan skapar inget värde och därför anses
det som slöseri.
Att projektledaren är ensam på startmöten kan resultera i att viktig information ”glöms” på
vägen till ledandemontören. Ledande montören på Skandionkliniken menar (Cosyns, 2013):
”Till exempel man kanske har jobbat på ett jobb och följt ritningarna och gjort för lite hål i
taket men det istället visade sig att vi borde ha gjort fler hål i taket. Vissa saker hamnar kvar
på kontoret eller att de på kontoret kanske har pratat om en förändring i projektet via mejl
men glömt att meddela det till oss på arbetsplatsen. ”
Detta är ett problem som kan vara irriterande för många. Vissa personer blir kanske irriterade
en kort stund medan andra är mer långsinta (Cosyns, 2013).
När det gäller samspelet mellan projektdeltagarna så är det olika beroende på vem man talar
med. Projektledaren för Skandionkliniken anser att relationen mellan projektledaren och
avdelningschefen är väldigt bra.
”Relationen mellan mig och avdelningschefen är god, han har koll på det mesta. Är det något
som är oplanerat diskuterar jag det med Mikael.”
Om relationen med montörerna ansåg projektledaren att det fanns en mycket bra relation och
en öppen kommunikation:
”Inga problem är för stora eller små. Något du undrar över så får man ta upp det. Vissa
problem ska man inte fundera över så mkt, speciellt om det är enkelt. Gäller att man löser
små problem omgående ”
Arbetsledaren menade att relationen med montörerna är väldigt bra. Arbetsledaren brukar få
klagomål från montörerna och en anledning till det kan vara att de känner mer samhörighet
med arbetsledaren än med projektledaren. När det gällde relationen med projektledarna ansåg
arbetsledaren att relationen är med projektledarna är god (Cosyns, 2013). Arbetsledaren
menar att montörerna tycker olika. Vissa vill se projektledaren mer på plats medan andra inte.
Arbetsledaren berättar:
”Själv tycker jag det är bra. Många vill se projektledarna mera ute på plats, då de har
frågor. Det beror också på hur van man är att jobba själv, ta beslut själv och planera själv.
De flesta som vill ha projektledarna på plats är på grund av den anledningen att montörerna
kanske vill ha någon som hjälper de med viktiga beslut. Men det skulle också kunna vara så
att de känner att de behöver ”uppmärksamhet” från projektledaren.”
Arbetsledaren berättade även om de problem som de har stött på under projektets gång.
Arbetsledaren menar att de problem som uppstått har varit enkla att lösa men ändå
tidskrävande. Hela projektet som helhet har gått väldigt bra med tanke på att de ligger före
tidplan men ett exempel på problem som har uppstått är att det har krockat på vissa ställen
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under montaget. Eftersom författaren av detta arbete har gjort en deltagande observation så
fotades några problem på bygget. Figur 3 och Figur 4 nedan visar hur ”en krock” ser ut. Det
inre röret(se röd cirkel på i Figur 3) borde ha gått rakt upp men taket sticker ut vilket gör att
man får använda en böj för att komma runt den.

Figur 3 - Krock mellan ett rör och en väggkant.
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Figur 4 - krocken på nära håll.
Arbetsledaren menar att när montaget krockar så ska man göra följande (Cosyns, 2013):
”… Då ringer man samordnaren som får pratat med arkitekten. Jag får uppskatta hur mycket
extra material som behövs för att gå runt stället/området där krocken sker. Ja meddelar
projektledare, han tar fram priset som han förhandlat fram med leverantörerna och skicka
listan till mig och jag beställer varorna.”
Att ut föra något sådant kräver att man talar med samordnaren, får ett godkännande, beställer
material (böjarna) samt montera. Detta resulterar i försening eftersom montörerna får stå och
vänta på ett svar från samordnaren på projektet
Projektledaren menar dock att problem inte kan undvikas helt men att problem uppstår oftast i
slutstadiet av projektet då man vill hinna klart med allting. På grund av stressen i slutstadiet
kan det bli flera aktörer som vill jobba på samma rum/plats och då blir det krångligt och
trångt.
Arbetsledaren förklarar att det inte går att undvika problem helt och hållet men det går att
planera för det. Som exempel tog han upp ritningarna. Det händer till exempel ofta att
konsulterna ritar ”dumma lösningar”. En ”dum lösning” kan vara ur ett tekniskt perspektiv en
bra lösning men vid monteringen så går det inte att montera den, se Figur 5 och Figur 6
nedan. I Figur 5ses exempel på hur en kanal dragningen enligt ritningen kan se ut. I Figur 6
ses hur samma kanaldragning ser ut vid montage. Det går att montera enligt Figur 5 men det
skulle då vara dyrare eftersom kanal 2 i figuren inte är en standard lösning samt att den skulle
kräva en längre montagetid. Därför föredras Figur 6, där ersattes kanal nummer 2 till en dim
och en essning istället för kanal 2 i Figur 5. På så sätt har man valt en standard lösning som är
billigare och på samma tid sparat montagetid.
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Figur 5 - Kanaler enligt ritning.
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Figur 6 - kanaler vid montage.
Ibland kan det vara så att arbetsledaren frågar samordnaren på bygget om varför det ser ut på
ett visst sätt på ritningen eller om fel i ritningen. Men ibland dröjer svaret på grund av att
samordnaren kanske inte har tid eller är upptagen med andra aktörer i projektet. Om svaret
dröjer så kanske montörerna då hunnit sätta upp kanalerna och om ritningen ändras i
efterhand måste montörerna gå tillbaka och göra om. Så hade samordnaren svaret på frågan
innan uppsättningen av kanaler hade montörerna byggt rätt från början. Arbetsledaren
berättar (Cosyns, 2013):
”En anledning till varför man väljer ibland att ändra ritningen är att arkitekten kan ha i
efterhand upptäckt att bygget krockar, det vill säga två aktörer kommer att krocka i montaget.
Jag skulle vilja att ändringarna gjorde snabbare så man slipper montera i onödan. Om det
händer allt för ofta så kan det resultera i förseningar, till exempel om man ska plocka ner
vissa saker man satt upp på grund av att ritningen har ändrats i efterhand.”
En av montörerna på Skandionkliniken anser att det kan bli en massa spring på projektet
eftersom det är så många aktörer som jobbar på samma ställe (Cosyns, 2013). Till exempel så
kanske snickarna måste sätta upp en vägg där montörerna håller på och monterar i närheten av
den. Montören menar att för många stop i monteringen kan skapa irritation:
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”Det är påfrestande för att man bara får montera lite sen ska man flytta sig till en annan
våning för att montera lite där och sen tillbaka för att fortsätta där och så vidare, det blir
mycket springande.”
Projektledaren ansåg att det fanns några brister i hela systemet. Bland annat så ansåg
projektledaren att den ledandemontören/arbetsledaren ska vara med två veckor innan projektet
drar igång för att på så sätt hinna sätta sig i projektet samt komma med frågor till
beställarsidan. En annan viktig punkt som projektledaren påpekade var dokumentationen och
uppföljningen av Ätor. Äta står för Ändrings- och tilläggsarbeten och är vanligt
förekommande i projekt. Äta arbetet består både av praktiska arbeten med förändring av
projekt samt dokumentationsarbete där man dokumenterar ändringen. Det händer ofta att man
sparar Ätorna till sist och ger det till beställaren/byggherren som en klumpsumma i slutet.
Projektledaren menar att en klumpsumma kan bädda för en ”förhandling om pris” och på så
sätt försvinner en viktig inkomst källa.
Avdelningschefen påpekade också att Äta hanteringen är en viktig inkomstkälla som man
måste ta vara på. Avdelningschefen berättar kommunikation och Äta-hantering går hand i
hand:
”Kommunikationen med våra beställare… ofta hamnar vi i en tråkig sits eftersom vi har hela
tiden jobbat efter något vi tror beställaren vet om. Till exempel vi kanske ha sagt att vi måste
ändra på kanaldragningarna så innebär det en merkostnad och då säger våra beställare
”hade jag vetat att det här skulle kosta 100 tusen mer hade jag inte kommer med på det”..”
Projektledaren på Brf boken påpekade att det är många som slösar med att skicka in ätorna i
omgångar. Projektledaren menar:
”Det händer ofta att man sparar ätorna till sist och ger det till beställaren/byggherren som en
klumpsumma i slutet. ”
Avdelningschefen påpekade att Bravida hamnar i en tråkig sits då sådana situationer som
bidrar till konflikter uppstår. Ett annat problem med äta hanteringen är att beställaren oftast
inte vet hur mycket pengar det handlar om. Att ge en klumpsumma i slutet kan bädda för en
”förhandling” från beställaren sida, då beställaren oftast anser att det är för mycket pengar
som ska betalas ut. Därför gäller det att även här ha en så tydlig kommunikation som möjligt
med övriga aktörer i projektet.
Arbetsledaren berättade att det finns brister i kommunikationen på Bravida. Arbetsledaren
skulle vilja förbättra kommunikationen mellan ”kontoret” och ”golvet”. Bristen i
kommunikation leder till att vissa saker som händer på kontoret inte kommer fram till
arbetsplatsen/bygget. Ett exempel från tidigare erfarenheter, arbetsledaren berättar(Cosyns,
2013):
”Till exempel man kanske har jobbat på ett jobb och följt ritningarna och gjort för lite hål i
taket men det istället visade sig att vi borde ha gjort fler hål i taket. Vissa saker hamnar kvar
på kontoret eller att de på kontoret kanske har pratat om en förändring i projektet via mejl
men glömt att meddela det till oss på arbetsplatsen. ”
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5. 2 HSB Bostadsrättsförening Boken i Märsta
Brf Boken är ett projekt där man skulle stambyta bostadsrätterna, det fanns 66 bostadsrätter
totalt. Arbetsbeskrivningen handlade om att dra kökskanaler, badrumskanaler, demontering
av mini mastrar, uppsättning av nya kåpor, dragning till vinden samt kanaldragning till
aggregatet, isolera, märka samt måla inbyggda kanaler.
Brf Boken är en totalentreprenad vilket innebär att Bravida själv får projektera och konstruera
ventilationssystemet samt sedan utföra montagearbetet. Brf Boken har gått riktigt bra hittills.
Arbetet går enligt tidplanen vilket visar på positiva tecken överlag. Brf Boken startade den
1/11/2012 och ska överges till byggherren/byggbeställaren den 20/06/2013.
5.2.1 Samspelet mellan projektdeltagarna
Med tanke på att Brf Boken är en totalentreprenad så är ansvaret för hela projektet Bravida:s.
Det är Bravida som ska stå för elektriker, snickare och ventilations montörer. När det gäller
samspelet mellan projektledaren och ledande montören menade Projektledaren:
”Relationen med mig och mina kollegor är väldigt bra. När det gäller projektledarna så har
vi en bra relation, sitter nära varandra på kontoret. När det gäller avdelningschefen så är
han lätt att ha med och göra. När det gäller montörerna så är vår relation bra, om de
behöver hjälp eller har några frågor så ringer de.”
Projektledaren berätta att återkommande problem brukar oftast komma i slutskedet på ett
projekt, sådana problem är oftast ekonomiska som till exempel problem med beställaren om
Ätor. Problemen som uppstår i slutat kan bero på att man har planerat dåligt från första
början. Projektledaren anser att det oftast inte finns tillräckligt med tid för att sätta in sig helt i
ett projekt:
”När jag får projekten hinner jag inte sätta in mig i de. Man får gå på startmöte och där
försöka förstå vad det handlar om”
Ledande montören menar att Bravida:s arbetssätt har förändrats under de senaste fem åren.
Numera är det mera pappersarbete och dokumentation. Till exempel så finns det en hel del
onödiga saker man måste göra i början av varje projekt menar ledande montören (Cosyns,
2013):
”I början av varje projekt som måste man till exempel gå igenom ritningarna och stycka och
mängda och det tycker jag är onödigt då man gör samma sak vid framtagningen av
anbudspärmen på kontoret. ”
Avdelningschefen anser att det har blivit mera pappersarbete jämfört med hur det var till
exempel år 2007. Avdelningschefen berättar:
”Det administrativa arbetet är oftast krav som ställs på oss, till exempel egenkontroller. Det
har blivit väldigt mycket med. Vi är ’även ISO-certifierade och vi har tagit fram kritiska
punkter som man kan följa och på så sätt avklara egenkontrollen men med tiden så känns det
som om det har tappat sitt syfte, för nu måste man göra egenkontroller på allt. När man utför
egenkontroller på allt så tycker jag personligen att det blir en pappersexercis, alltså man
tappar vikten av det hela.”
När det gäller relationen med montörerna ansåg ledande montören att relationen är väldigt bra
och att de kommer överens med varandra. När det gäller relationen med projektledarna anser
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ledande montören att relationen kunde bli bättre. Arbetsledaren menar att (Cosyns, 2013):
”Det vore bra om projektledarna visade sig lite oftare, behöver ej vara någon timme, bara
någon kvart sådär. Det är många som känner att projektledaren borde visa att han bryr sig
om projektet och arbetarna.”
Ledande montören skulle vilja vara med redan från början, i planeringsfasen, för att på så sätt
bli mer insatt i projektet och lättare förstå alla steg i processen:
Det fanns en del problem som uppstod då författaren utförde den deltagande observationen på
Brf Boken tillsammans med Timmy Cosyns. Ett av de problemen var att takhuvarna skulle ha
en svart färg men istället fick beställdes orangea takhuvar vilket ledde till att en av
montörerna fick gå upp på taket och måla takhuvarna. Se Figur 7:

Figur 7 - Orange Takhuv

I det här fallet hade Bravida tur. Montörerna hade ändå blivit klara med montagearbetet i tid
vilket har lett till att de blev utan jobb. Men om scenariot hade sett annorlunda ut hade ett
sådant problem skapat stress, kanske till och med lett till försening av projektet.
Ett annat problem som uppstod var då montörerna gick in i lägenheterna, vissa hyresgäster
hade byggt ett eget skåp i olika designer i lägenheten vilket ledde till att förberedelserna för
projektet inte var tillräckliga. Montörernas förberedelser var inte till räckliga i form av
verktyg, vilket skapade förvirring som ledde till tidslöseri, montörerna fick plocka ner
designerna och be snickarna sätta tillbaka nytt efter att ha blivit klara med kanalmontaget..
Det är viktigt att redan i planeringsstadiet veta sådan viktig information, information som
skapar förvirring och ojämnheter och leder till slöseri. Montörerna får då ta bort undertaket
och se till att snickarna sedan lägger tillbaka det då montörerna är klara. Att inte planera kan
skapa förvirring, då montörerna inte är säkra på ifall de får ta bort undertaket eller inte. Se
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Figur 8.

Figur 8 - Hyresgästerna hade monterat egna skåp
Ett annat exempel är Figur 9 nedan, röret går inte att sätta dit ordentligt eftersom hyresgästen
har byggt ett undertak.

Figur 9 - Undertaket gör det jobbigt att sätta dit röret.
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En av montörerna på Brf Boken berättar (Cosyns, 2013):
”Ibland har det hänt att man har underskott på till exempel ”45-böjar”. Därför får man åka
till Ahlsell och handla in de själv så slipper man stå utan jobb. Anledningen till att vissa saker
saknas ibland kan vara att man i ritningen missat att vissa saker krockar och att man måste
gå runt vissa saker och det kräver extra material. Man borde egentligen gå ut till bygget med
ritningarna och jämföra med verkligheten så slipper man ta itu med problemet senare. Men å
andra sidan så vill man inte beställa för mycket. ”
Montören anser också att bygghandlingen måste ses över. Det finns mångas frågor gällande
bygghandlingen, frågor som gäller ansvarsfördelningen. Montören menar att:
”Det finns många frågetecken kring bygghandlingen, frågetecken gällande vem som ska göra
vad och varför det är så. Det blir ganska mycket bollande mellan våra projektledare och de
andra företagens chefer. På själva bygget kan jag ge ett exempel mellan oss och snickarna.
Landgångarna, vi montörer/ledandemontör tycker att snickarna borde montera isär de för att
vi ska komma fram och lägga våra ventilationsrör med det vill inte snickarna för att det inte
står i handlingen. Snickarna tycker att vi borde ta bort de och sen lägga tillbaka! Plötsligt så
har vi hamnat på snickeri men vi är inte där för att snickare, utan för att montera rör”
Exemplet ovan visar på hur viktigt det är med att ansvarfördela och skriv a en så tydlig
handling som möjligt, speciellt när man har projektet är en totalentreprenad. Projektledaren
kommer att vara tvungen att förhandla fram att snickarna ska utföra landgångsbyggandet.
Detta kan leda till att byggfirman som Bravida hyrt för det här projektet ser det som ett
tillfälle att tjäna mer pengar.
Sammanfattningsvis så finns det problem hela tiden i projekt. Problemen som uppstod i de två
projekten som behandlades var:
-

Ritningsproblem: arkitekten ritar teoriskt möjliga lösningar men som är dåliga i
praktiken.

-

Bygghandlingsproblem: ansvarsfördelningen inte så tydlig.

-

Planeringsmissar: montörerna kom in i lägenheterna och märkte att alla lägenheter
hade blivit ombyggda, det vill säga lägenheterna såg inte likadana ut. Leder till
försening på grund av extra arbetet som krävs.

-

Äta hanteringen: kommunikationen med projektbeställare är inte tydlig hela tiden
vilket gör att Bravida hamnar i en tråkig sits med projektbeställarna.

-

Egenkontroller som kräver tid men inte behövs på alla områden av projektet.
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6. Förbättringsförslag
Författaren har valt att lägga upp förbättringsförslagen i form av en förklaring av förslaget.
Det vill säga förklaringen kommer att beskriva hur förbättringsförslaget bidrar till ett bättre
Bravida. Problemen författaren behandlar är angivna i kapitlen ”Fallstudien”. Bristerna som
finns i verksamheten är Bravida medvetna om, det är framför allt i intervjuerna som de
anställda på Bravida lyfte fram problemen. Förbättringsförslagen som beskrivs kommer inte
skapa någon nytta om inte Bravida ventilation är villiga att ta till sig förändringarna och
fokusera på att utveckla den inre organisationen vilket är det interna förändringsprojekt
handlar om.
Projektstart:
När ett projekt startar hos Bravida så får projektledaren gå på startmöten med
byggherren/byggbeställaren där projektledaren får projektet förklarat i detalj samtidigt som
projektledaren kan komma med frågor. Problemet här uppstår då informationen ska föras
vidare till ledande montören och montörerna, det försvinner information på vägen. Det är
väldigt svårt att återberätta allting man har hört på ett möte.
Förbättringsförslag:
Det skulle förenkla informationsutbytet om den ledandemontören också får gå på sådana
möten. Detta är bra på grund av att den ledande montören har mer praktiskt erfarenhet, är mer
insatt i vart problemet uppstår under montaget samt att ledande montören kan ställa sina
frågor direkt till byggherren/byggbeställaren. Dessutom blir det enklare för projektledaren att
ha någon att diskutera projektet med. Enligt Lean Production så är väntan en form av slöseri.
Att ha med ledande montören på startmötet resulterar i att den ledande montörer slipper mejla
eller ringa projektledaren och vänta på svar. Istället kan ledande montören lägga ner denna tid
på något annat och på sätt har man minskat slöseriet.
Överlämning av projekt:
När en projektledare får projektet så överlämnas projektet vidare till den ledandemontören.
Den ledande montören får då stycka och mängda ritningarna för att kunna beställa material.
Styckningen och mängdningen görs vid anbudsframtagningen, så att låta den ledande
montören göra om det är en onödig rörelse enligt Lean Production.
Förbättringsförslag:
Den ledande montören bör få information som tagits fram vid anbudsframtagningen och
istället för att stycka och mängda så kan ledande montören dubbelkolla att de på kontoret har
tagit med allt. Detta resulterar i att mindre tid läggs ned på styckningen och mängdningen,
istället kan ledande montören fokusera sig på att ta hand om projektet eller montera med
montörerna. Att utföra en uppgift flera gånger är enligt Lean Production en onödig rörelse
som resulterar i tidsslöseri. Eftersom tid, kostnad och resultat händer ihop så tjänar Bravida på
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att ledande montören ägnar sig åt montage eller problemlösning i projekten.

Sammanhållning i projekt:
Relationerna mellan projektledare och avdelningschefen är väldigt god. Men det finns
problem i systemet när det gäller relationen mellan projektledarna, ledande montören och
montörerna. En ledande montör på Bravida ansåg att det skulle höja montörernas motivation
om projektledaren visade sig på plats en kort stund bara för att hälsa på montörerna. En av
projektledarna på Bravida ansåg att det är onödigt att åka till projektet när det inte finns något
att göra där. Dessutom kan han nås via telefon menade projektledaren.
Förbättringsförslag:
En ledande montör eller montör har för Bravida en minst lika stor roll som projektledarna.
Det är ledningens uppgift att se till att ledande montören och montörerna känner sig viktiga.
Bravida kan och bör åstadkomma detta genom att projektledaren åker till projektet veckovis.
En extra sak som projektledaren kan ha med sig till projektet är fika i form av bullar eller
liknande. En sådan liten sak kanske verkar oviktig men det är tvärtom, den visar på att
projektledaren tog sig tid att köpa fikat samt åkte hela vägen dit med det. Eftersom
byggbranschen är relationsbaserad samt att hela företaget måste ha en kultur som genomsyrar
hela företaget och som bygger på engagemang så är det viktigt att få alla att känna sig viktiga.
Äta hanteringen (Ändrings – och tilläggsarbeten):
Det händer ofta att projektledarna glömmer att fakturera Äta-arbeten eller väljer att skicka alla
Äta-arbeten till byggherren/byggbeställaren i slutet av projektet. Problemen som uppstår då är
för det första att man blir av med en viktig inkomst källa om man glömmer fakturera, för det
andra så bäddar man för en ”förhandling” då byggherren/byggbeställaren får alla Äta-arbeten
i slutet av projektet, förhandlingen kan vara byggd på att beställaren anser att summan är för
stor och börjar pruta om den istället. För det tredje så kan Bravida hamna i en tråkig sits om
nu byggherren/byggbeställaren väljer att inte betala Äta- arbetena.
Förbättringsförslag:
För att undvika att Bravida hamnar i tråkig sits och hålla goda relationer med byggbeställarna
borde byggbeställarna informeras om vad ändringarna i projektet går ut på samt vad
kostanden för dessa ändringar är. Detta bör ske skriftlig via mejl av den anledningen att ifall
tvist uppstår så kan dessa användas som bevis. Om Bravida har ett stort förtroende för
byggbeställaren så kan det ske via telefon. Fördelarna med att fakturera beställaren ofta är att
beställaren får en liten summa vilket är lättare att ta in samt att redan vid faktureringen av
första Äta-arbetena så kan byggherren/byggbeställaren komma med synpunkter. Inom
projektkommunikation är det är väldigt viktigt att alla aktörer inom projektet får tillgång till
information som de behöver, att dröja eller inte skicka viktig information kan resultera i
slöseri i projekt eller i värsta fall att projektet går i förlust.
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Ritnings problem:
Krockar i ritningar kan endast konsulterna se eftersom ritningarna är framtagna hos
konsulterna. Det är där man kan se hur krocken ser ut, eftersom konsulterna har tillgång till
ritningarna med alla aktörer inblandade. Konsulterna brukar oftast ser vart det uppstår krockar
och försöka på något sätt designa om allt så det passar. Problemet med krock är ett svårt
hanterligt problem eftersom krockarna som dyker upp i projektet beror på att de olika
aktörerna monterar och bygger på olika sätt. Till exempel så kanske snickaren väljer att bygga
en vägg som sticker ut lite mer än planerat, sedan kommer ventilationsmontörerna och ska dra
sina kanaler och upptäcker att det krockar. Problemet här kan vara att snickarna inte ens är
medvetna om att ventilationskillarna ska dra kanaler där. ”dumma lösningar” däremot går att
eliminera till en viss del. Det som montörerna har tillgång till är ventilationsritningarna. Det
som ledande montören kan identifiera och försöka eliminera via ritningen är såkallade
”dumma lösningar”.
Förbättringsförslagen:
Det man kan göra är här att låta den ledande montören studera ritningarna i förväg. Om
ledande montören hittar en ”dum lösning” och har frågor gällande den så kan ledande
montören skicka sina frågor till konsulten eller projektbeställaren. Eller så kan ledande
montören redan innan montaget drar igång veta vart det kommer krävas extra material och
beställa de. På så sätt slipper montören upptäcka dessa fel under montaget. För att försöka
undvika krock så bör problemen tas upp på samordningsmötena. Att upptäcka fel under
montaget kan resultera i stop vilket är en form av slöseri enligt Lean production.
Bonussystem:
För att höja motivationen hos montörerna hos Bravida kan man använda sig av det befintliga
bonussystemet som Bravida har. Bonussystemet bygger på att om montörerna blir klara i
förtid med projektet så får montörerna en summar pengar för resterande timmarna. Till
exempel om montagetimmarna för ett projekt är 1000 timmar och montörerna monterar i 700
timmar så har montörerna avklarat projektet 300 timmar för tidigt. Detta ger de en bonus i
sådana fall, bonusen är ”en vissa summar pengar/timme * 300 timmar”. Projektledaren menar
att det är brist på informationen som ges till montörerna, oftast glöms informationen om
denna bonus i startskedet av projektet.
Förbättringsförslag:
Projektledaren borde informera den ledande montören och montörerna om bonussystemet
samt hur många timmar varje projekt är inför projektstarten. Bonussystemet tillsammans med
att ledningens engagemang och omhändertagande om ledande montörerna och montörerna
borde ge en högre motivation hos ledande montörerna och montörerna.
Egenkontroller:
Bravida har tagit fram kritiska punkter som kan följas och på så sätt avklara egenkontrollen
men med tiden så har utförandet av egenkontroller tappat sitt syfte, för nu gör man
egenkontroller på allt. Problemet med egenkontroller är att det har blivit en pappersexercis,
den har tappat sin vikt.
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Förbättringsförslag:
Bravida borde fokusera på några punkter i bygget. Enklare att fokusera på att kontrollera vissa
punkter istället för allt man gör. Exempel på punkter som bör kontrolleras är så sådana ställen
som är svåra att åtgärda i efterhand, såsom inbyggda kanaler i väggar. Bravida har redan
standardiserat egenkontroller så det borde inte vara svårt att minska på egenkontroll kravet.
För att bli så insatt som möjligt i förbättringsförslagen är det viktigt att förstå hur författaren
har funderat vid framtagandet av lösningarna. En SWOT analys förklarar tankesättet.
Styrkor:
– Förbättringsförslagen kräver en lite insats av Bravida som ger stora effekter.
– Förbättringsförslagen är anpassade för Bravida Ventilation vilket under lättar vilket gör det
enklare för Bravida att ta till sig lösningen.
– Eftersom förslaget om förbättringar kom från Bravida:s sida så anses det som tecken på att
företaget är villiga att vara engagerade för att utvecklas.
Svagheter:
– Bravida måste visa engagemang men förbättringsförslagen kanske kan ses som en
belastning innan allt fungerar.

Möjligheter:
– Förbättringsförslagen visar Bravida vart problemen uppstår och hur problemen undviks.
Vilket leder till att Bravida får bättre ekonomiskt resultat.
Hot:
– Författaren anser att risken i implementeringen av förbättringsförslagen ligger i att bryta
arbetsmetoderna som Bravida är vana vid.
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7. Diskussion och analys
Examensarbetet kan både ses som ett internt förändringsprojekt där uppmärksamheten är
riktad mot organisationen för att på bästa sätt utveckla och förbättra Bravida:s verksamhet,
men även som ett exempel där lärdomar om projektledning kan tas. I arbetet undersöktes två
projekt, nämligen Brf Boken i Märsta samt Skandionkliniken i Uppsala. Undersökningen av
olika projekt, ett stort och ett litet, gav en bild på vilka skillnader och likheter som fanns.
Likheterna var att problemen som uppstod var liknande och skillnaderna var att det fanns flera
aktörer att handskas med i det större projektet. Större aktörer leder till ett större
informationsflöde, så vikten av planering är tyngre i de stora projekten. Det gäller att låta alla
som behöver informationen få tillgång till den samt att samordningen borde sker oftare.
Resultatet av detta arbete visar att det finns samband mellan bristen på kommunikation och
slöseri samt projektförståelse och planering av projekt.
Kommunikation en viktig del av hela projekteringsprocessen. Enligt Spears och Brown så är
det viktigt att ha en tydlig kommunikation i ett projekt. Med bättre kommunikation slipper
man ”förlorandet” av information på vägen och på så sätt minskar man slöseri i projekt.
Behovet av kommunikation uppstår då man delar ansvar och arbete i organisationen. Det är
viktigt att alla som tar beslut i ett projekt har tillgång till den information de behöver.
Kommunikationen i organisation kan skapa ett engagemang från samtliga i företaget. Det är
ledningen uppgift att se till att alla i organisationen att tro på det Bravida gör.
När det gäller relationerna i de olika leden i projektprocessen så var kommunikationen mellan
ledningen och montörerna inte så stark (Ledande montören på Brf Boken). Montörerna och
ledande montören vill att projektledaren ska visa lite uppmärksamhet. Det är viktigt här för
Bravidas framgång att se till att alla medarbetare känner sig viktiga. En bra teamkänsla i ett
företag är en viktig punkt. När man skapar en teamkänsla och se till att alla medarbetare blir
hörda och känner sig viktiga så kommer medarbetarna att ta till sig informationen lättare. Det
räcker inte med att ledningen i Bravida är införstådda i utvecklingen av företaget. Författaren
valde att skapa en bild för att lättare beskriva kommunikationssituationen på Bravida.
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Figur 10 - Kommunikation på Bravida och dess brister
Figur 10 ovan visar hur kommunikationen på Bravida ser ut. Det gula och röda sträcket visar
på brister i systemet. Den gula linjen beskriver bristen på kommunikation mellan
projektledare och montörer och den röda mellan avdelningschef, ledandemontören och
montörerna. Eftersom avdelningschefen och projektledarna har varandra nära på kontoret så
är det en självklarhet att relationen däremellan är starkare än övriga i organisationen. För att
alla i företaget skall känna sig delaktiga och viktiga måste ledningen visa uppmärksamhet till
alla inblandade medarbetare i projektet. Spears och Brown menar att ledningen på ett företag
måste agera som lärare som inte löser problemen själva utan snarare lär hur personalen hur
man löser problemen och för att detta ska kunna ske bör ledningen visa uppmärksamhet till
medarbetarna.
I projekt är det vanligt förekommande att ha flera aktörer som jobbar samtidigt. Att ha flera
aktörer inblandade i projekt kan bidra till att dessa inte håller en jämn takt. Inom Lean så
betraktas den ojämna takten som källan för slöseri i projekten. Den ojämna takten uppstår
oftast på grund av brist på kommunikation mellan aktörerna på bygget. Samordningsmötena
har som syfte att förebygga den ojämna takten, därför är det viktigt att inte glömma ta upp
viktiga frågor på samordningsmötena. Enligt Liker så gäller det att lösa grundläggande
orsaker till problem och skapa ett organisatoriskt lärande. Det gäller för Bravida att bli en
lärande organisation, det vill säga att angripa orsakerna till problemen, lära sig ifrån
problemen samt dokumentera dessa.
Projektledaren för Brf Boken ansåg att användandet av bonussystemet som Bravida har skulle
höja motivationen hos montörerna. Bonussystemet bygger på att om montörerna blir klara i
förtid med projektet så får montörerna en summar pengar för resterande timmarna. Till
exempel om montagetimmarna för ett projekt är 1000 timmar och montörerna monterar i 700
timmar så har montörerna avklarat projektet 300 timmar för tidigt. Detta ger de en bonus i
sådana fall, bonusen är ”en vissa summar pengar/timme * 300 timmar”. Projektledaren menar
att det är brist på informationen som ges till montörerna, oftast glöms informationen om
denna bonus i startskedet av projektet. Enligt Liker så adderas värde till organisationen genom
att utveckla människorna. Utvecklingen av människorna sker genom lärande och
omhändertagande från ledningen. Därför är det viktigt för Bravida:s ledning att vara
engagerade i alla led i projektprocessen genom att utveckla individerna samt skapa en
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atmosfär som är påverkad av företagets kultur.
Intervjuer och deltagande observation gav författaren inblick i hela projektprocessen, vart
problemen ligger samt de bakomliggande orsakerna till dessa. Under projektens gång så flöt
allting på som det skulle, montaget följde ritningen och tidsplanen hölls. Problemen dök upp
då det uppstod krock i bygget samt brist på information mellan aktörerna i projekten.
Arbetsledaren/ledandemontören, projektledarna och montörerna uttryckte samma problem i
projekten vilket visar på att Bravida är medvetna om problemen. Men det krävs ett enhetligt
engagemang från alla led i företaget för att bli av med problemen(Spears & Brown, 1999).
När det gäller utvecklingen av företag så är det mycket att tänka på. Problem finns alltid i
projekt, sådana problem kan leda till slöserier. Därför gäller det att jobba som ett team och ha
en företagskultur som genomsyrar hela projektprocessen.
När det gäller projekten i allmänhet är det viktigt att ha tre element närvarande, dessa element
är kommunikation, förståelse för projektprocessen samt viljan till förbättring. Det gäller att
hitta en balans mellan dessa element för att ett företag ska kunna förbättras. Under studietiden
på Mastersprogrammet har författaren fått lära sig att det är viktigt att hela företaget är
medvetet om vilka mål företaget har samt att ha viljan för att uppnå dessa mål.
Kommunikation och förståelse för projektprocessen är andra element som kompletterar viljan
till förbättring. Med hjälp av kommunikation kan informationen i ett projekt eller i en
verksamhet nå alla som berörs av den. Att förstå processerna bidrar till en förståelse av vart
problemen ligger och varför de uppkom. Det finns flera metoder som kan användas som kan
stödja dessa element, till exempel metoderna som använder i detta examensarbete, det vill
säga intervjuer och deltagande observationer. Det gäller dock att vara medveten om vilka
nackdelar metoderna har, till exempel så finns det en risk med att go native när det gäller den
deltagande observationen. Dessutom är det viktigt att förstå att en viss teori är under ständigt
utveckling och att det som fungerar idag inte fungerar imorgon. Till exempel när det gäller
Lean produktion så finns det ingen absolut definition utan begreppet har genom tiden haft
flera definitioner på grund av den ständiga utvecklingen inom just det området.
Lärdomarna som kan tas med i bagaget är att projektens framgång är beror på hur väl
balanserad kommunikation, processförståelse och vilja till förbättring ett företag har. Dock är
det samtidigt viktigt att ha i åtanke att problem uppstår hela tiden i projekt, så projekt kommer
aldrig att vara felfria men det finns alltid en möjlighet till en förbättring. Därför gäller det för
byggbranschen att precis på samma sätt som i tillverkande industrier att använda sig av
problemlösningar och försöka lära sig av problemet för kommande projekt.
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8. Slutsatser
Syftet med examensarbetet var att författaren skall undersöka hur och var problemen uppstår i
projektprocessen hos Bravida. Målet var att hitta förbättringsförslag som förebygger sådana
problem. Det var enkelt för författaren att hitta problem redan i början av examensarbetet tack
vare den deltagande observation och den konstanta frågeställningen till arbetarna på kontoret
och på golvet. Att utföra den deltagande observationen öppnade upp ögonen för författaren.
När intervjuerna utförde så beskrevs problemen i Bravida av de olika arbetarna som
intervjuades, men det var inte förens författaren utförde den deltagande observation som
helhetsbilden förstods. Att kombinera intervjuer med en deltagande observation har resulterat
i en helhetsbild som beskriver hur, var och varför problemen uppstod.
När det gäller teorin så tog författaren upp att det är viktigt för organisation Bravida att kunna
hantera information på ett sätt som minskar slöseri inom organisationen. Lean Production är
ett koncept som är välkänt och har väldigt bra verktyg för hur slöseri elimineras. Men i
byggbranschen så räcker inte detta. I byggbranschen spelar relationer och engagemang en stor
roll, utan kommunikation mellan de olika aktörerna i alla led och engagemang från allas sida
så uppstår informationsbrist som förr eller senare resulterar i väntan och slöserier. Även
bristen på planering av varje projekt leder till tidsslöseri och ekonomiförluster. Det gäller för
ledningen på Bravida att ge medarbetarna en god tid för att medarbetarna ska hinna sätta sig
in projektet, förstå vad det handlar om och kunna planera effektivt.
Genom utförandet av examensarbetet hos Bravida fick författaren viktiga erfarenheter som
skapade en uppfattning om hur Lean Production och projektledning kan användas
tillsammans. Eftersom byggbranschen bygger oftast på temporära organisationer i from av
projekt så är det nog svårt att anamma lean prodcution rakt av, utan det Bravida behöver göra
är att anamma ett lean production perspektiv, det vill säga se till att alltid försöka hitta
lösningar och försöka lära sig av liknande problem som uppstått i liknande problem.
Arbetarna på Bravida var medvetna om problemen i projekten, men för att en organisation ska
utvecklas så räcker det inte med att enstaka arbetare känner till problemen. Alla på företaget
borde känna till problemen. För att utvecklas gäller det att skapa en teamkänsla och en
sammanhållning mellan medarbetarna. För att Bravida ska förbli konkurrenskraftiga på
marknaden gäller att ledningen ska vara engagerade, visa vilja, se till att alla på företaget
känner sig viktiga samt veta vilka mål organisation strävar efter.
Problemen hos Bravida uppstod på grund av brist på kommunikation mellan ledningen, det
vill säga avdelningschefen och projektledarna, och montörerna. Det uppstod brist när det
gäller teamkänslan, montörerna fick för lite uppmärksamhet. Andra brister fanns när det gäller
kommunikation med andra aktörer i projekten, brist på information och ritningsfel. För att
förebygga sådana problem gäller det att ha en oerhört bra planering samt ta vara på tidigare
erfarenheter från gamla projekt.
Problem kommer alltid att uppstå i projekt men det finns alltid en möjlighet till att förebygga
dessa problem. Om ett företag skall lyckas med Lean krävs det ett enhetligt engagemang från
allas sida på företaget, en djup förståelse för projektet samt en tydlig kommunikation mellan
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alla led.
Merparten av Bravida visade en vilja att vara delaktiga. Författaren fick ärliga och raka svar
vid utförande av undersökningarna. Lösningsförslagen som tog upp i detta examensarbete
kommer att kräva engagemang från alla led i företaget, det kommer dessutom att ta tid att
implementera förslagen. Det gäller för Bravida att ha tålamod och ta in förbättringsförslagen
stegvis för att inte skapa någon störning i det pågående arbetet.
Författaren hoppas att examensarbetet har öppnat upp Bravidas ögon och bidragit med en
djupare förståelse för var, hur och varför problemen uppstår i de olika leden i projekten. Samt
hur Bravida kan förebygga dessa problem.
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10. Bilagor
Bilaga 1 – Intervjumall – Avdelningschef
-

Berätta lite om dig själv
Skillnaden mellan en projektledare och en entreprenadingenjör?
Vad är din arbetsuppgift som avdelningschef på Bravida?
Hur skiljde sig din uppfattning om jobbet som ”avdelningschef” jämfört
med hur det är nu?
Hur insatt är du i projekten?
Har ert arbetssätt ändrats de senaste 5 åren?
Hur planerar ni ert arbetssätt när ni lägger ett anbud?
Vad lägger du mest tid på i ditt arbete?
Relationen mellan dig projektledare och montörer?
Vad gör ni för att få en bättre relation med dina medarbetare?
Vad är dina medarbetare på kontoret bäst på?
Har du tillräckligt med stöd i ditt arbete?
Hur insatt är du i projektledarnas projekt?
I vilket skede uppstår återkommande problem?
Vilken del av ett projekt känns minst relevant för en projektledare att
genomföra?
Fördelar o nackdelar med avdelningens struktur?
Vad behöver förbättras?
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Bilaga 2 – Intervjumall – Projektledare
-

Vad är din arbetsuppgift som projektledare på Bravida?
Har ert arbetssätt ändrats de senaste 5 åren?
Hur planerar ni ert arbetssätt när ni lägger ett anbud?
Vad lägger du mest tid på i ditt arbete?
Relationen mellan dig avdelningschef, montörer och andra projektledare?
Hur många projekt har du hand om? Optimalt antal?
Vad skapar det för problem?
Hur går arbete för skadnionkliniken?varför?
Får du tillräckligt med tid för att sätta dig in i projekten? När den startar
det vill säga.
Vad är det första som hamnar på efterkälke när det blir för stor belastning
i projektet?
Finns det något som bör kommuniceras mer?
I vilket skede uppstår återkommande problem?
Vad anser du om it-verktygen?
Vilken del av ett projekt känns minst relevant för en projektledare att
genomföra?
Vad behöver förbättras?
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