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The purpose of this thesis is to evaluate a new planning methodology called visible
planning. We have performed this evaluation by studying the application of the
methodology in the design phase of two particular building projects. The concept of
visible planning was from the beginning developed in the production industry and has
in recent years been adapted to fit the construction industry. The purpose of visible
planning is to make activities and goals clear for everyone in the project group, often
with help of post-it notes and visual boards.
A part of our study was to evaluate if users of the methodology experience any need
for improvements and interviews were held with people working in the two projects.
The result of the interviews is that in general people are very positive about visible
planning and prefer it above traditional planning. Though some details about the
working method could be changed to further improve it. The interviewees raise the
issue that using visible planning in the design phase results in less documentation of
the process. However, this is easily resolved, as is the same for most of the other
risks that were addressed.
The conclusion made in this study is that people knowledgeable about the purpose of
visible planning, instead of traditional design, is of most importance to make it work
smoothly. An important aspect for successful usage of the visible planning
methodology is that it is all about dedication from the project manager and the
project group, no revolutionary working method is going to make the work happen
for itself.
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SAMMANFATTNING
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Skanska som påbörjat en implementering av
arbetsmetoden visuell projektering. Syftet är att utvärdera hur den nya arbetsmetoden hittills har fungerat och ge förslag på eventuella förbättringar.
Projektering innebär att ta fram ritningar och handlingar på hur den färdiga byggnaden ska se ut. Skanska har uttryckt ett behov av att effektivisera projekteringsfasen så att
handlingarna blir färdiga i tid. Samtidigt är det av stor vikt att alla handlingar håller bra
kvalitet då fel i dessa innebär stora kostnader.
För att effektivisera projekteringen och tillfredsställa hög kvalitet på handlingarna
har Skanska börjat använda sig av en i byggbranschen relativt ny arbetsmetod; visuell projektering. Visuell projektering syftar till att tydliggöra arbetsuppgifter och mål, ofta med
hjälp visuella tavlor och post-it lappar. Visuell projektering har endast funnits några år i
byggbranschen och hos Skanska började implementeringen av arbetssättet år 2013. Utbildningsmaterial har tagits fram och implementeringsledare har fått i uppdrag att införliva arbetssättet i varsin region på Skanska. I detta examensarbete utvärderas hur visuell projektering har fungerat i en av dessa regioner, region Hus Norr.
Syftet är att utifrån undersökningens resultat kunna ge förslag på förbättringar i det
fortsatta arbetet med visuell projektering. Utvärderingen gjordes genom intervjuer med
medverkande i två projekt i Uppsala som har tillämpat visuell projektering.
Studien visar att de flesta är positivt inställda till visuell projektering och att implementeringen har fungerat bra. Visuell projektering resulterar i korta, effektiva möten och
ökar engagemanget hos projektörerna. Vissa anser att visuell projektering är den nya arbetsmetoden som kommer att ersätta traditionell projektering medan andra ser dem som
komplement till varandra. Precis som i andra liknande studier inom ämnet ifrågasätts om
den minskande dokumentering som metoden innebär är tillräcklig. Vidare är det flera som
efterfrågar en digital version av visuell projektering. En fortsättning på detta arbete kunde
vara att undersöka hur en digitalisering kan optimeras.
I rapportens slutsats finns rekommendationer för att förbättra arbetet med visuell
projektering. Ett urval av de rekommendationer som ges är; att låta mötesdeltagarna stå upp
för att öka engagemang och höja effektiviteten, att utveckla och eventuellt komplettera
dokumentationen samt att förtydliga det personliga ansvaret. En viktig aspekt är att alla i
projekteringsgruppen ska förstå syftet med visuell projektering. För att tillgodose det bör
introduktionen till arbetssättet vara tillräckligt omfattande. Till hjälp kan användas den introduktionsfolder som examensarbetet har resulterat i.

Nyckelord: Visuell planering, Visuell projektering, Projektering, Projekteringsledare
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FÖRORD
Denna rapport har under våren 2015 utförts för institutionen teknikvetenskaper på Uppsala
universitet. Rapporten är ett avslutande examensarbete inom byggteknik på högskoleingenjörsprogrammet och motsvarar 15 högskolepoäng.
Rapporten har skrivits på uppdrag av Skanska Sverige AB, region Hus Norr och i
samarbete med region Hus Stockholm Nord. De företag som medverkat i intervjuerna är,
förutom Skanska, Karavan, B-mec, Ivab, Bravida, Galore, Vinterdagen och Tema.
Vi vill först och främst rikta ett stort tack till Jacob Ekström, projekteringsledare på
region Hus Norr, som har agerat handledare och vårt ständiga bollplank, samt vår ämnesgranskare på Uppsala universitet Per Isaksson. Vi vill även tacka Sofia Appelgren, utvecklingsledare på Skanska Teknik som informerat oss om Skanskas arbete med implementering av visuell projektering och Martin Huss, projektchef på region Hus Norr som initierade idén till examensarbetet. Tack till Skanska för att de tillhandahållit arbetsplats på sitt
regionkontor i Uppsala samt för den goda frukosten som serverades varje morgon. Och
slutligen ett stort tack till alla som ställt upp på intervju och på ett engagerat sätt bidragit
med åsikter och synpunkter.
Uppsala maj 2015
Anna Wålstedt och Malin Roslund
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ORDLISTA - Allmänt i byggbranschen
Byggherre - Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbete. Byggherren
är själv oftast även fastighetsägaren och ansvarar för bygglov, kontrollplan mm.
Discipliner - De olika aktörer som medverkar i projekteringen, exempelvis arkitekt, konstruktör och projektörer inom el, VVS, brand och akustik. Inom varje disciplin kan sedan
finnas flera projektörer som delar på arbetet.
Entreprenör – Den som utför byggnadsarbete.
Implementera - Att genomföra och förverkliga beslut i praktiken, att införa ett nytt arbetssätt.
Projektchef - Jobbar med anbud, projektutveckling och byggherrefrågor. Hen har därmed
en nära kontakt med arkitekt och kommun för att kunna arbeta fram bygglov och detaljplaner. Två andra arbetsområden är projektekonomi och hållbarhet.
Produktionschef - Nyckelpersonen för projektets produktion. Ansvarar för personalresurser, ekonomi, inköp och ser till att tidplanen håller. Dessutom ansvarig för säkerheten.
Projektingenjör - Bistår produktionschefen med administrativt arbete inom inköp och
ekonomi. Arbetar tillsammans med projektchefen och produktionschefen med att säkerställa att projektet är lönsamt och enligt kundens önskemål.
Projektör - Person med profession att projektera.
Projektera - Den färdiga byggnaden eller anläggningen fastställs hur den ska se ut genom
att konstrueras och detaljutformas.
Projekteringsledare - Den person som leder projekteringen och agerar mötesledare på
projekteringsmötena.
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ORDLISTA - Visuell projektering
Arbetsmöte - Ett mindre möte där endast de personer som behöver diskutera en viss fråga
medverkar.
Digitala verktyg - I denna rapport syftas på IT-stöd för de visuella tavlorna.
Traditionell projektering - Den sedvanliga projekteringsformen där traditionellt mötesprotokoll används och dagordningen gås igenom av projekteringsledaren med projektörerna
sittandes kring ett bord.
Visuell projektering - En strukturerad mötesform med syfte att visualisera och tydliggöra.
Typiskt för arbetsmetoden är visuella tavlor och fokus på korta, täta möten. Visuell projektering fokuserar på de mjukare delarna i produktutveckling; att engagera mötesdeltagarna
och öka kommunikationen.
Visuella tavlor- Stora tavlor som används för att fästa post-it lappar med frågor, leveranser
eller andra viktiga aktiviteter och skeden.
VP - Förkortning för visuell projektering.
VP-möte - Visuellt projekteringsmöte.
VP-projekt - Ett byggprojekt med användning av visuell projektering.

vi

INNEHÅLL
1. INLEDNING ..................................................................................................................... 1	
  
1.1	
   Bakgrundsbeskrivning ............................................................................................. 1	
  
1.1.1 Presentation av byggprojekten ............................................................................ 2	
  
1.2 Syfte och målsättning ................................................................................................. 2	
  
1.2.1 Frågeställning ...................................................................................................... 3	
  
1.3 Begränsningar ............................................................................................................ 3	
  
1.4 Hypotes ...................................................................................................................... 3	
  
2. METOD ............................................................................................................................ 5	
  
2.1 Litteraturstudie ............................................................................................................ 5	
  
2.2 Intervjuer ..................................................................................................................... 5	
  
2.2.1 Undersökningens karaktär ................................................................................... 5	
  
2.2.2 Urval ..................................................................................................................... 6	
  
2.2.3 Utförande ............................................................................................................. 6	
  
2.2.4 Bearbetning av data ............................................................................................. 7	
  
2.3 Kompletterande metoder ............................................................................................ 7	
  
2.4 Kritik till metoden ........................................................................................................ 8	
  
3. TEORI .............................................................................................................................. 9	
  
3.1 Traditionella projekteringsmöten ................................................................................ 9	
  
3.2 Bakgrund till visuell planering ................................................................................... 10	
  
3.3 Visuell planering för projektering .............................................................................. 11	
  
3.3.1 Visuell projektering på Skanska ......................................................................... 12	
  
3.3.2 Förväntade fördelar ............................................................................................ 15	
  
3.3.3 Befarade risker ................................................................................................... 15	
  
3.4 Implementering av visuell projektering på Skanska ................................................. 15	
  
4. RESULTAT .................................................................................................................... 17	
  
4.1 Intervjuer ................................................................................................................... 17	
  
4.1.1 Förutsättningar för att VP ska fungera ............................................................... 17	
  
4.1.2 Positiva åsikter ................................................................................................... 18	
  

vii

4.1.3 Risker och problem ............................................................................................ 19	
  
4.1.4 Övriga åsikter ..................................................................................................... 20	
  
4.1.5 Digitalisering av visuell projektering ................................................................... 20	
  
4.1.6 Förbättringar ...................................................................................................... 21	
  
4.2 VP på Stockholm New .............................................................................................. 21	
  
4.3 Observationer ........................................................................................................... 24	
  
5. ANALYS OCH DISKUSSION ........................................................................................ 25	
  
5.1 När ska visuell projektering användas? .................................................................... 25	
  
5.2 Vikten av att veta syftet ............................................................................................ 25	
  
5.3 Koppling till förväntade fördelar och befarade risker ................................................ 26	
  
5.4 Beslutsloggens utformning ....................................................................................... 27	
  
5.5 Kritik till undersökningen ........................................................................................... 27	
  
6. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER .................................................................. 29	
  
6.1 Slutsats ..................................................................................................................... 29	
  
6.1 Rekommendationer .................................................................................................. 29	
  
6.1.1 Utökad introduktion ............................................................................................ 29	
  
6.1.2 Projekteringsledarens roll .................................................................................. 29	
  
6.1.3 För ökad effektivitet och engagemang ............................................................... 29	
  
6.1.4 Utvecklad beslutslogg ........................................................................................ 30	
  
6.1.5 Arbetsmöten ....................................................................................................... 30	
  
6.1.6 Frågor som riskerar att försummas .................................................................... 30	
  
6.1.7 Personligt ansvar ............................................................................................... 31	
  
6.1.8 Upphandling ....................................................................................................... 31	
  
6.1.9 Digitala verktyg .................................................................................................. 31	
  
6.2 Förslag på fortsatta studier ....................................................................................... 31	
  
7. REFERENSER ............................................................................................................... 33	
  
Bilaga 1. Intervjuguide	
  
Bilaga 2. Introduktionsfolder

viii

EXAMENSARBETE: Visuell projektering – en utvärdering och utveckling av byggbranschens nya mötesteknik

1. INLEDNING
I följande avsnitt ges en bakgrundsbeskrivning till examensarbetet och de två byggprojekt
som utvärderas. Syfte, målsättning och frågeställning samt begränsningar fastställs. Avslutningsvis uppställs en hypotes vilket är ett antagande om vad som undersökningen kan
komma att visa.

1.1 Bakgrundsbeskrivning
Inom byggbranschen är projekteringen en tidspressad fas som vid förseningar kan fördröja
produktionsstart. Hos Skanska finns ett behov av att effektivisera projekteringsfasen så att
handlingarna blir färdiga i tid. Samtidigt är det viktigt att bygghandlingarna blir så felfria
som möjligt, för att undvika dyra lösningar i produktionsfasen. Ett fel som tar en timma att
åtgärda i projekteringsskedet kan ta tio timmar i produktionsskedet och hundra timmar i
förvaltningsskedet, desto längre in i ett byggprojekt minskar inflytandet på projektet samtidigt som kostnaden för ändringar ökar drastiskt, se Figur 1.

Figur 1: Längre in i ett byggprojekt minskar inflytandet på projektet samtidigt som kostnaden för ändringar ökar drastiskt.
Skanska arbetar med många olika konsultföretag vars representanter utgör större andelen av
de medverkande på projekteringsmötet. I varje projekt arbetar en ny sammansättning av
människor med olika roller och från olika företag. Det ställer krav på en effektiv samarbetsmetod där alla känner sig delaktiga. Effektiva projekteringsmöten minskar dessutom de
dyra konsulttimmarna.
Visuell projektering (VP) kan vara ett sätt att effektivisera projekteringsfasen och
minska fel i bygghandlingar. Visuell projektering är en relativt ny arbetsmetod som endast
har funnits några år i byggbranschen. Arbetsmetoden syftar till att tydliggöra arbetsuppgifter och mål, ofta med hjälp visuella tavlor och post-it lappar. År 2013 startades projektet
med att införa visuell projektering på Skanska i Sverige. Utbildningsmaterial har tagits
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fram och sex stycken implementeringsledare har fått i uppdrag att implementera arbetssättet
i varsin region på Skanska.
Eftersom metoden är så ny är många ovana med arbetssättet, speciellt de inhyrda
konsulter som inte har fått någon introduktion till arbetsmetoden. Det kan innebära att fördelarna med visuell projektering inte tas tillvara fullt ut. Detta är även något som identifierats som en risk i Skanskas arbete med att implementera visuell projektering. För att på ett
bra sätt kunna fortsätta med implementering av arbetssättet behövs en utvärdering av hur
projektet har gått hittills. Dessutom behövs ett enkelt utbildningsmaterial anpassat för konsulterna då det i dagsläget saknas.

1.1.1 Presentation av byggprojekten
Implementering av visuell projektering utvärderas på två projekt inom region Hus Norr i
Uppsala. Det är Brf Kungsängens Entré och Vårdboendet Hovstallängen, som i denna region är de två första VP-projekten i implementeringsprojektet. Brf Kungsängen Entré är ett
bostadsprojekt där 72 stycken lägenheter ska byggas och Hovstallängen är ett LEEDcertifierat vårdboende med hög kvalité som uppförs i skrivande stund. Byggnaderna ligger
på Kungsängsgatan i centrala Uppsala och ska vara färdiga under 2016. I båda projekten
har visuell projektering använts i bygghandlingsskedet, alltså ett sent skede där detaljfrågor
diskuteras. Projekten kan klassas som mindre komplexa.

1.2 Syfte och målsättning
Syftet med examensarbetet är att utvärdera hur implementering av visuell projektering har
fungerat på region Hus Norr och därefter kunna ge förslag på hur arbetsmetoden kan förbättras och utvecklas. Fokus ligger på hur de som är inblandade i projekteringen upplevt att
det har gått och vad de har för åsikter om arbetssättet, snarare än att mäta resultat. Att mäta
resultat är i detta skede inte aktuellt då det krävs att projekten har slutförts. Det är dessutom
inte säkert att resultatmätning ger en rättvis bild av visuella projekteringens specifika inverkan på resultatet eftersom varje projekt är unikt.
Målet är att kunna presentera en sammanfattad utvärdering av hur visuell projektering har fungerat och rekommendationer på hur det kan förbättras. Det långsiktiga målet är
att visuell projektering på Skanska ska fungera så bra som möjligt. I arbetets förstudie
uppmärksammades att det saknas utbildningsmaterial om visuell projektering som riktar sig
till konsulterna. Med utgångspunkt i Skanskas befintliga utbildningsmaterial och resultatet
av utvärderingen tas en kortfattad introduktionsfolder fram, se bilaga 2. Den kan med fördel
delas ut på det första projekteringsmötet. Foldern ger möjlighet att ta tillvara på den kunskap som inhämtats under detta examensarbete och förmedla det till projektörerna. Syftet
med foldern är att den tillsammans med en muntlig introduktion till visuell projektering ska
ge projektörerna den kunskap de behöver för att utnyttja arbetsmetoden fullt ut.
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1.2.1 Frågeställning
Hur har implementering av visuell projektering fungerat på region Hus Norr?
Hur skulle visuell projektering kunna förbättras med hänsyn till vad som kommit fram i
utvärderingen?

1.3 Begränsningar
Detta examensarbete har begränsats till att undersöka visuell planering i projekteringsfasen,
som då benämns visuell projektering. Rapporten behandlar visuell projektering med analoga hjälpmedel då Skanska ännu inte använder sig av digitala verktyg i denna region. Med
digitala verktyg menas ett IT-baserat verktyg för de visuella tavlorna. Undersökningsområdet har begränsats till två projekt inom region Hus Norr.

1.4 Hypotes
Baserat på tidigare gjorda undersökningar om visuell projektering kan det förväntas att en
övervägande andel är positiva till arbetssättet (Dalman, 2005; Granroth & Karmehag,
2013). Det verkar finnas ett samband mellan personers inställning till arbetssättet och hur
väl de upplever att det har gått.
Något som återkommande har tagits upp som en nackdel med visuell projektering är
bristen på dokumentation då traditionella mötesprotokoll inte används. Denna dokumentationsbrist har beskrivits som ett problem i de fall någon inte kan medverka på ett möte, samt
då bevis behövs för ett beslut som har tagits (Dalman, 2005; Granroth & Karmehag, 2013).
Antagligen kommer liknande åsikter att komma fram i denna undersökning.
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2. METOD
I följande kapitel beskrivs litteraturstudien och den kvalitativa metoden med intervjuer tillsammans med motivering av de val som gjorts. Kompletterande metoder nämns och kritik
till den kvalitativa metoden diskuteras.

2.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien utfördes för att klara upp vad visuell projektering är och dess förhållande
till visuell planering. Litteraturstudien möjliggör även en jämförelse mellan denna undersöknings resultat och tidigare studiers resultat. För litteratursökning på internet användes
sökord som Visuell projektering, Visuell planering, Visuell planering projektering, Visible
Planning och Visual Planning. För att få en översikt över området har andra examensarbeten om ämnet studerats. Som grund till teorin i denna rapport har artiklar från aktörer i
byggbranschen samt material från Peab och Skanska använts. Rapportens beskrivning av
visuell projektering bygger på Skanskas egna material.
I litteraturstudien ingick även inläsning av kvalitativ metod och intervjuteknik. Här
har material från andra kurser på Uppsala universitet använts samt böcker från universitetets bibliotek.
Litteraturstudien gav en djupare förståelse för ämnet och kunskaper för att kunna
genomföra intervjuer på ett professionellt sätt.

2.2 Intervjuer
Intervjuer har genomförts med 11 personer som medverkat i projekteringen. Förutom de
utvärderande intervjuerna har en intervju utförts med en projekteringsledare på projektet
Stockholm New i region Hus Stockholm Nord. Denna region har längre erfarenhet av visuell projektering och kan därför verka som en förebild.

2.2.1 Undersökningens karaktär
Undersökningen har bedrivits som en kvalitativ studie, då det är den metoden som passar
när syftet är att förstå människors upplevelse av saker (Hedin 1996). Metoden ger en djupgående och nyanserad beskrivning av det som undersöks. I den kvalitativa forskningen är
forskaren själv mätinstrument, men eftersom kvalitativ data inte går att mäta måste den
istället tolkas. För att avgöra forskningsintervjuns giltighet måste det vara klarlagt vad som
önskas få information om (Jensen, 1991). Denna undersökning syftar att utreda intervjupersonernas upplevelse av visuell projektering.
I den kvalitativa intervjun utgår man från att verkligheten kan uppfattas på olika sätt
och därför finns inga exakta svar (Hedin 1996). Inget exakt frågeformulär ska heller användas då intervjun är öppen till sin karaktär. Istället har en intervjuguide utformats för stöd
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vid intervjuerna. Intervjuguiden innehåller vägledande frågor som kan, men inte måste,
användas. Frågorna ska vara så öppna som möjligt, tydligt och neutralt formulerade (Jensen, 1991).
Då undersökningen är explorativ till sin karaktär läggs inte så stor vikt vid resultatets generaliserbarhet. Målet är att komma fram till någonting nytt; hur visuell projektering
kan förbättras, snarare än att spegla alla Sveriges projektörers åsikter om visuell projektering.
För att höja kvaliteten på den kvalitativa intervjun är det tillförlitligheten som bör
fokuseras på (Jensen, 1991), det vill säga hur väl man mäter det som man mäter, oavsett
vad det är man mäter. Med andra ord; hur väl speglar resultatet i denna rapport intervjupersonernas faktiska åsikter. Det grundar sig i kvaliteten på forskaren och avgörs bland annat
av forskarens förmåga att göra bra intervjuer. På grund av detta har stor vikt lagts vid intervjuernas genomförande. Tillförlitligheten ökar dessutom om andra forskare kan upptäcka
samma fenomen i liknande sammanhang, eller tvärtom; om denna undersökning kommer
fram till samma resultat som tidigare studier.

2.2.2 Urval
En osystematisk urvalsprocess kan användas när generaliserbarhet inte är det viktiga men
när undersökaren vill samla synpunkter om och attityder till ämnet i fråga (Jensen, 1991),
vilket är fallet i denna studie. Det enda som tagits i beaktning under urvalsprocessen är intervjupersonernas disciplintillhörighet, där målet var att intervjua minst en person från varje
disciplin, för att få ett representativt urval. Sammanlagt av de projektörer som medverkat i
projekten har över hälften av dessa intervjuats. Det innebär att undersökningen närmar sig
en totalundersökning och resultat bör väl spegla de totala åsikterna om visuell projektering i
de två projekten.

2.2.3 Utförande
Som stöd under intervjun användes en intervjuguide innehållande de områden som önskas
beröras samt vägledande frågor om de olika områdena. Intervjuguiden återfinns i Bilaga 1.
Anledningen till att intervjun utförs endast med hjälp av en intervjuguide är för att intervjupersonens egna åsikter ska komma fram. Vad intervjupersonen väljer att lägga fokus på
visar vad som är viktigt för hen. Frågorna som ställs ska vara så öppna som möjligt för att
kunna få ut spontan information om attityder och känslor. Det innebär dock inte att intervjupersonen ska tala helt fritt, här hjälper intervjuguiden till att rikta samtalet mot det som
är viktigt.
Inför intervjun fick intervjupersonerna information om syftet med intervjun, hur
resultatet ska användas, att det kommer behandlas med anonymitet, beräknad tidsåtgång för
intervjun och att de kommer att få en sammanfattning av intervjun med möjlighet att korri-
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gera eventuella missförstånd. Informationens syfte är att öka intervjupersonens förståelse
för varför deras bidrag är viktig och deras trivsel i intervjusituationen.
Under intervjun handlar det inte bara om de uttalade orden utan lika mycket om vad
som sägs mellan raderna. Det gäller att läsa kroppsspråk och kunna lyssna efter nyanser i
vad som sägs. Den som utför intervjun kan med intresserad tystnad i kombination med
icke-verbala uppmuntringar stödja intervjupersonen så att denne får ordning på sina tankar
och kan kommunicera dem (Jensen, 1991). Under intervjuerna lades mycket fokus på att
inte lägga orden i munnen på intervjupersonen utan att låta dem svara i lugn och ro.
Intervjuerna utfördes främst på intervjupersonens arbetsplats, en miljö som de känner sig bekväma i, vilket gör dem tryggare i intervjusituationen. Under intervjuerna antecknades svaren ordagrant, så gott det gick, av en person samtidigt som den andra personen
utförde intervjun. Fördelning av arbetsuppgifter under intervjun har varvats mellan författarna för att minska och sprida ut eventuell påverkan och därmed få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Varje intervju tog ungefär en timme.

2.2.4 Bearbetning av data
I den mån det var möjligt utfördes endast en intervju per dag. Detta för att kunna sammanställa informationen och bearbeta data innan nästa intervju. Strax efter att intervjun utförts
sammanfattades den var för sig av båda författarna för att kunna jämföras och då minska
risken för feltolkningar. För att öka tillförlitligheten skickades sammanfattningarna till intervjupersonen för denne att läsa igenom, eventuellt förtydliga och därefter godkänna.
Nyckelord plockades ut för att försöka hitta teman i intervjusvaren. Därefter sammanställde
båda författarna en varsin sammanfattning av alla intervjuer och plockade ut de teman som
återkom samt rangordnade efter hur ofta ett tema återkom. Återigen kunde resultat jämföras
och visa på eventuella skillnader i tolkningar.
När alla intervjuer var utförda gick det att få en överskådlig bild av intervjupersonernas gemensamma åsikter men även vad som skiljde dem åt. De övergripande resultaten
av intervjusvaren presenteras i rapportens resultatdel.
Under intervjuerna framkom en hel del åsikter om projekteringen i Brf Kungsängen
Entré och Vårdboendet Hovstallängen som inte rörde den visuella metoden. Dessa har
sammanställts anonymt och lämnats vidare till projekteringsledaren för projekten, utan att
presenteras i denna rapport.

2.3 Kompletterande metoder
Observationer har gjorts vid flertal visuella projekteringsmöten samt vid ett traditionellt
projekteringsmöte. Detta för att skapa en uppfattning om hur visuell projektering fungerar i
praktiken och dess olikheter från traditionell projektering. Observationer innebär förstahandsinformation och i jämförelse med intervjuer ger observationer kunskap om personers
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faktiska beteende istället för vad de uttrycker. Ett av de visuella projekteringsmötena som
observerades var på projektet Stockholm New, för att kunna lära av hur de arbetar med visuell projektering. Därtill har kontinuerliga möten med handledaren för examensarbetet,
som är projekteringsledare, och mindre formella möten med andra på Skanska lett till nya
kunskaper om branschen i allmänhet och projektering i synnerhet.

2.4 Kritik till metoden
Intervjuerna är frivilliga vilket kan ge en skev fördelning av åsikter. Kanske de som är positivt inställda till visuell projektering är överrepresenterade då de i högre grad ställer upp på
intervju. Alternativt så kan de som är negativt inställda till VP vara överrepresenterade då
de känner att de vill säga sitt i utvärderingen.
Genom att intervjun är frivillig kan det förväntas att de som deltagit har varit engagerade och villiga att förmedla sina erfarenheter av visuell projektering.
Utifrån den kvalitativa studien bör inte allmänna slutsatser om den visuella projekteringsmetoden dras då urvalet inte är slumpmässigt utvalt eller tillräckligt stort för statistisk generalisering.
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3. TEORI
I följande kapitel redovisas för teorin bakom visuell projektering. Först beskrivs kortfattat
traditionella projekteringsmöten för att visa på problemen som finns där. Vidare redogörs
för bakgrunden till visuell planering och hur den introducerades i byggbranschen. Därefter
beskrivs visuell projektering på Skanska.

3.1 Traditionella projekteringsmöten
Projektering innebär att det fastställs hur den färdiga byggnaden eller anläggningen ska se
ut genom att konstruera och detaljutforma. Arbetet utförs i samarbete mellan projektörerna
från de olika disciplinerna som medverkar (Révai, 2011). Detta samarbete sker under projekteringsmöten som vanligtvis hålls varannan vecka.
Exempel på medverkande projektörer från de olika disciplinerna är arkitekter, konstruktörer, VVS-, el- och brandkonsulter. Medverkande på projekteringsmöten är även projekteringsledare, representant från byggherren och ibland även projektchef, produktionschef
och projektingenjören. Projekteringsledaren kan antingen vara en inhyrd konsult för det
specifika projektet, anställd hos entreprenören eller hos byggherren. Storleken på projekteringsgruppen beror på projektets storlek och typ utav upphandling av entreprenad.
Mötena sker vanligtvis sittandes runt ett stort bord med plats för alla mötesdeltagare
och möteslokal kan variera från gång till gång. Projekteringsledaren agerar mötesledare och
har ansvar för att styra mötet. Hen tar upp de frågor som, ofta via mail, inkommit. Att frågorna inkommer skriftligt innebär en risk att projekteringsledaren inte förstår vad projektören menar och ställer frågorna på fel sätt. Risken beror främst på att projekteringsledaren
kan behöva omformulera frågan och sen i sin tur beskriva den på mötet. Om projekteringsledaren inte besitter kunskap inom de olika disciplinernas områden kan det leda till missförstånd.
På traditionella projekteringsmöten skrivs protokoll med en fastställd dagordning.
Det innebär att protokollet styr mötet, istället för de frågor som ska behandlas. Mötesprotokollet är utförligt skrivet och kan därmed bli långt. Projekteringsledaren har ansvar för att
skriva protokollet och distribuera ut till de berörda, något som ofta sker alltför sent. Den tid
det tar innan protokollet kommit fram till de berörda ligger frågorna obehandlade. Projekteringsledarens dubbla ansvar, att både leda mötet och föra protokoll, innebär att personen
inte kan koncentrera sig fullt ut på en uppgift.
Samordningen mellan de olika handlingarna kan vara ett problem i den traditionella
projekteringen och det kan resultera i stora kostnader att åtgärda vid produktionen. Då kritiska besked kommer in försent kan omprojektering och långa projekteringstider innebära
förseningar i produktionen (Skanska, 2014).
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3.2 Bakgrund till visuell planering
Visuell planering bygger precis som namnet antyder på det visuella, där mål och planering
synliggörs. Det är ett arbetssätt som fokuserar på människan och beteendevetenskapen snarare än de tekniska verktygen. I detta avsnitt redogörs först den metod som togs fram av
Toyota och benämns då visible planning. I nästa stycke nämns hur Peab har anpassat metoden till byggbranschen och då används den svenska översättningen visuell planering.
Metoden visible planning utvecklades av Toyota tillsammans med ett managementkonsultföretag med syftet att förkorta ledtider för utveckling av nya produkter. Tidigare
hade Toyota försökt förkorta ledtiderna med hjälp av tekniska verktyg, men dessa gav endast tillfälliga lösningar. De kom fram till att produktiviteten istället kan ökas kraftigt genom
att lösa problem inom teamwork, ledarskap, motivation och autonomi.
Grunden i det hela är att projektmålen bryts ned i mindre delar och kopplas mot en
tydlig plan. För att visualisera detta används post-it lappar på stora tavlor, se Figur 2.

Figur 2. Schematisk bild av visible planning. Målen bryts ned och kopplas samman med de aktiviteter som krävs för att nå målen.
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Först beskrivs förväntat resultat av projektet och utifrån denna kan en långtidsplan skapas
för hela projektets genomförande. Sedan bryts projektets förväntade resultat ned i mindre
delar som kopplas till en månadsplanering. Nu kan en process definiera för hur arbetet ska
gå till och koppla det till en veckoplanering. Arbetsuppgifterna som krävs skrivs ned på en
post-it tillsammans med tiden det tar att utföra uppgiften. Arbetsuppgifterna fördelas mellan de olika individerna och belastningen hos varje individ kan enkelt ses.
Det handlar alltså dels om att tydliggöra projektmål så att dessa blir begripliga för
alla i organisationen, dels att tydliggöra personers ansvarsområden och uppgifter så att inga
tveksamheter finns. Genom att visualisera informationen ökar deltagarnas motivation och
det ger därigenom förbättrat resultat.
Förutom de visuella planeringstavlorna är korta, frekventa möten viktiga för att
komma till snabba åtgärdsbeslut. Inom visible planning kan det exempelvis betyda 10 minuters morgonmöte varje dag. Problem som behöver lösas kan markeras med en röd post-it
på rätt ställe i planeringen, återigen handlar det om tydligheten. Visuell styrning och planering ska användas så att inga problem förblir dolda. Det tillsammans med ovan beskrivna
metoder ger bra förutsättningar för att kunna förkorta ledtider.

3.3 Visuell planering för projektering
Visuell planering fungerar bra att använda även i byggbranschen och har fått mycket positiv respons. Med start år 2005 utvecklade Peab en modell anpassad för byggbranschen
(SBUF, 2008). Till skillnad från Toyota var Peabs syfte inte att korta ner projekteringsprocessen utan att göra den effektivare och öka kvaliteten på bygghandlingarna. Alla delar av
Toyotas visible planning används inte. I projekteringen är det exempelvis svårt att kontrollera varje persons arbetsbelastning i tid då projektörerna kommer från olika företag och
kanske arbetar med andra projekt samtidigt. Det som främst används från visible planning
är målnedbrytningen och planeringen, fokus på individen och den visuella projektstyrningen. I Peabs rapport Visuell planering (Dalman, 2005) presenteras metoden för visuell planering för både projektering och produktion i byggbranschen. Enligt Dalman har visuell planering större effekt i projekteringen än i produktionen. Skanska har använt sig av Peabs
resultat i sin rapport Visuell projektering VG Hus.
Visuell planering för projektering, härefter kallat visuell projektering, skiljer sig något åt mellan olika företag och mellan olika projekt. Erfarenheten av visuell planering inom
byggbranschen är relativt stor medan erfarenheten av visuell projektering är mindre utbredd
(Skanska, 2014).
Syftet med visuell projektering är, precis som i visible planning, att tydliggöra det
som är viktigt såsom leveranser av handlingar, arbetsuppgifter och ansvar. Det tillsammans
med täta möten ger ett ökat engagemang hos alla som medverkar i projekteringen och där-
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med möjlighet att uppnå en högre kvalitet i projekteringsfasen. Visuell projektering skulle
kunna innebära en förbättrad projektering utan ökad resursinsats.
Projekt som har arbetat med visuell projektering har visat sig komma till rätt beslut
snabbare, hållit projekteringstidplanen och visat en högre kvalitet på handlingarna
(Skanska, 2014). Nedan redogörs för hur visuell projektering fungerar på Skanska.

3.3.1 Visuell projektering på Skanska
På Skanska fungerar visuell projektering som en strukturerad mötesform. Följande är en
generell beskrivning, men projekteringsledaren anpassar ofta detta till projektet i fråga.
Många plockar ut delar av VP och kombinerar med traditionell projektering.
Det visuella projekteringsmötet, ofta kallat VP-mötet, är själva huvudmötet och
hålls rekommenderat en gång i veckan med en mötestid på 1-2 timmar. Helst ska mötena
ske på samma plats varje vecka. Då kan de visuella tavlorna sitta kvar på väggen från gång
till gång. Direkt efter VP-mötet hålls med fördel de mindre så kallade arbetsmötena. Arbetsmöten behandlar de kritiska frågor som kommit upp under första mötet men som inte
berör alla. Rummet för mötet bör vara tillräckligt stort för att mötesdeltagarna ska kunna
variera mellan ytor för både sittande och stående aktiviteter. Förslagsvis kan deltagarna stå
vid höga bord under VP-mötet och sedan sitta i mindre grupper under arbetsmötet.
De visuella tavlorna som används vid projektering är frågetavlor och en visuell projekteringstidplan. Det finns tre olika frågetavlor; en Till- och frånmatris där frågor från en
disciplin till en annan sätts upp, Knäckfrågor där de frågor som kräver mer arbete placeras
och Frågor för framtiden där de frågor som inte behöver lösas omgående placeras. Mötesdeltagarna skriver själva sina frågor på en post-it, se Figur 3, och tar med sig dem till VPmötet.

Figur 3: Schematisk bild av de post-it lappar som används till frågetavlorna (Skanska,
2014).
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På VP-mötet behandlas först de frågor som sitter kvar från förra mötet med förhoppning
om att det nu finns svar på dem. Därefter får varje projektör i tur och ordning ordet för att
ställa sina nya frågor och sätta upp post-it lapparna på någon av de tre ovan nämnda frågetavlorna. En kort diskussion kan följa, medan längre diskussioner istället tas på efterföljande arbetsmöten.
I matrisen i Figur 4 är många olika discipliner uppradade, med fördel medverkar de
flesta på mötena. Vissa av de mindre disciplinerna är endast närvarande under ett fåtal möten när deras arbeten är aktuella.

Figur 4: Till- och frånmatris (Skanska, 2014). Här fästs post-it lapparna med frågor.
Under VP-mötet är det en genomgång av den visuella projekteringstidplanen, se Figur 5.
Den är ett viktigt hjälpmedel och på grund av sin flexibilitet kan den kontinuerligt uppdateras i takt med att projektet förändras. På dessa färgkodade post-it lappar visas starttider och
färdigställandetider för olika identifierade aktiviteter och leveranstidpunkter för vissa handlingar samt önskemål om vissa besked.
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Figur 5: Visuell projekteringstidplan med färgkodade post-it lappar (Skanska, 2014 med
modifiering).
Dokumentering under mötet görs i en beslutslogg, se Figur 6. Beslutsloggen ersätter det
traditionella mötesprotokollet. Här antecknas fråga och svar på frågan tillsammans med
inblandade discipliner och datum. Dessutom ges varje fråga ett frågenummer, som gör att
frågan och svaret enkelt kan spåras. Efter mötet skickas beslutsloggen ut till alla i projekteringsgruppen.
En förutsättning är att projekteringsledaren som ju är mötesledare inte också behöver ta rollen som sekreterare, då mötesledaren måste kunna vara aktiv och engagerad i mötet. Lämpligen åtar sig någon annan närvarande rollen som sekreterare, oftast någon internt
på Skanska som produktionschefen, projektingenjören eller byggherren.

Figur 6: Exempel på beslutsloggen som ersätter mötesprotokoll. (Skanska, 2014)
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3.3.2 Förväntade fördelar
Genom täta möten där alla berörda deltar kan missförstånd redas ut snabbare, kritiska frågor lyftas och lösas tidigt. Mötesfrekvensen skapar en bra gruppdynamik och risken minskar att glömma bort vad som sägs mellan mötena.
Den gemensamma genomgången av frågetavlorna motiverar mötesdeltagarna att
komma förberedda med sina frågor och svar till mötet. När de själva skriver ner sina frågor
och fäster post-it lappen på frågetavlan så skapas ett större engagemang och ägandeskap än
om frågan i förväg hade förmedlats via mail till projekteringsledaren. Dessutom minskar
risken för tolkningsfel då projektören själv får kommunicera frågan. Om frågorna får sitta
kvar på samma tavla och i samma rum så skapas en känsla av ägande och det ökar engagemanget. Till skillnad mot om någon har plockat upp och ner lapparna mellan mötena. Genom att mötena hålls i samma lokal varje gång skapas en känsla av att känna sig hemma
och vara mentalt i mötet.
Eftersom beslutsloggen skrivs i samband med mötet innebär det en tidseffektiv administration som är färdigställd samtidigt som mötet avslutas. Den innehåller då endast den
viktigaste informationen, alla besluten, vilket innebär en större chans att mötesdeltagarna
faktiskt läser igenom den, och inte bara de beslut som gäller dem själva.
Visuell projektering är produktivitetshöjande genom en ökad förutsägbarhet avseende tid, kvalitet och kostnad i projekteringen (Skanska, 2014).

3.3.3 Befarade risker
I de fall projekteringsgruppen är geografiskt utspridd och därmed har långa restider är de
täta mötena är en nackdel. Kan någon inte närvara på mötet finns inget protokoll som beskriver vad som sades på mötet. Risken är även att det finns för lite bakgrundsinformation
vid en eventuell tvist. Tillräckligt stora mötesrum som kan dedikeras till dessa möten kan
vara svåra att hitta.

3.4 Implementering av visuell projektering på Skanska
Under hösten 2013 drevs ett utvecklingsprojekt av visuell projektering på Skanska Verksamhetsgren Hus (VG Hus). Anledningen var att man ville ge förutsättningar för tidiga beslut och de rätta besluten i byggprojekt. Detta för att undvika dyra produktionsanpassningar
senare i projekten. Målet var att ta fram ett dokumenterat arbetssätt för visuell projektering.
För att göra detta utvärderades två pilotprojekt där man använt sig av visuell projektering.
Många av de inblandade var nöjda med arbetssättet. I projektet kom man fram till att visuell projektering fungerar på alla typer av projekt och att det går att implementera i VG Hus
befintliga projekteringsprocesser. Arbetsmetoden ses som produktivitetshöjande och möj-
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ligheterna överväger riskerna om det inleds med rätt förutsättningar. Möjligheten är att få
hög kvalitet på handlingar som levereras i tid. En risk är att projektet inte tar till sig arbetssättet fullt ut och därmed inte ser vinsterna i att jobba med visuell projektering (Skanska,
2014).
För att starta upp arbetet har sex stycken implementeringsledare fått en dags utbildning i visuell projektering och sedan uppdraget att implementera arbetsmetoden i sin region
med hjälp av det dokumenterade arbetssätt som togs fram. I region Hus Norr var de två
projekten Brf Kungsängen Entré och Vårdboendet Hovstallängen först ut med att prova på
visuell projektering. Målet var att varje implementeringsledare under år 2014 skulle ha använt sig av visuell projektering på minst ett projekt. Implementeringsledarna ska även
hjälpa till när andra projekt önskar använda sig av visuell projektering och då medverka på
de första mötena.
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4. RESULTAT
Följande kapitel redogörs för de åsikter och synpunkter som kommit fram under intervjuerna, samt för de observationer som gjorts.

4.1 Intervjuer
För att ta reda på projektörernas åsikter om och upplevelse av visuell projektering utfördes
intervjuer med medverkande vid Vårdboendet Hovstallängen och Brf Kungsängens Entré.
Inom loppet av två veckor har intervjuer genomförts med 11 projektörer i de två projekten.
De medverkande projektörerna är två konstruktörer, två arkitekter och en landskapsarkitekt samt projektörer från el, rör och ventilation. På Skanskas sida intervjuades en
produktionsledare, en projekteringsledare och en byggherre. Det var en bra och positiv respons vid utskicket av förfrågan till medverkan av intervjuerna och tack vare det har denna
undersökning möjliggjorts.
Intervjupersonernas ålder är från 28 till 60 år, två är kvinnor och tio är män. Alla
medverkade projektörer har flera års erfarenhet av projektering inom bygg, från 4 år till 30
år. För de flesta projektörerna var detta deras första projekt med visuell projektering, men
vissa hade tidigare medverkat i ett eller två andra VP-projekt.

4.1.1 Förutsättningar för att VP ska fungera
En del av de intervjuade har nämnt att rätt förutsättningar krävs för att visuell projektering
ska fungera bra. Några av intervjupersonerna har påtalat att om visuell projektering ska
användas som projekteringsmetod bör detta framgå i upphandlingen och helst stå med i
förfrågningsunderlaget och AF-delen (administrativa föreskrifter om projektet). De säger
att det är en förutsättning för att projektörerna och i sin tur deras inhyrda konsulter ska
kunna förbereda sig och vara insatta i metoden.
En person tar upp att den visuella projekteringsmetoden gör det viktigare att ha en
projekteringsledare som är kunnig inom alla discipliner och ser det som en förutsättning för
en bra projektering. Ett par av de intervjuade påtalar att det är viktigt att ha tillgång till rätt
lokaler. I första hand är det projekteringsledaren som lyfter detta som en viktig förutsättning. Många intervjuade menar att engagemang hos gruppen är viktigt för att VP ska fungera. Någon nämner att det bör vara samma personer som går på alla möten. En av de intervjuade ansåg att en förutsättning för att VP ska fungera är tillgång till ett projektkontor,
ett ställe där alla sitter tillsammans och arbetar med de visuella tavlorna ständigt tillgängliga. Se Figur 7 för en sammanfattning av de förutsättningar som återkom mest frekvent i
intervjuerna.

17

EXAMENSARBETE: Visuell projektering – en utvärdering och utveckling av byggbranschens nya mötesteknik

Figur 7: Sammanfattning av de förutsättningar som återkom mest frekvent i intervjuerna.

4.1.2 Positiva åsikter
Alla intervjuade ställer sig positiva till visuell projektering och ingen tycker att det, totalt
sett, har försvårat arbetet. De flesta upplever att den visuella projekteringsmetoden har ökat
engagemanget och kommunikationen hos mötesdeltagarna och många framhåller det som
en roligare mötesform.
De flesta anser att VP innebär effektivare möten. Fördelar som att det är positivt att
diskussioner som inte rör alla kan sparas till senare och att mötesdeltagarna orkar hålla sig
alerta under hela mötet nämns. Några personer påtalade att tack vare att mötena går snabbbare och är mer effektiva så blir det mer tid över att rita och projektera vilket skulle kunna
innebära bättre handlingar. Någon nämnde att de kortare mötena innebär att man fokuserar
på rätt saker, medan ett par framhöll att visuell projektering i sig innebär att man endast
fokuserar på de mest aktuella frågorna.
Vissa av projektörerna påpekade det faktum att VP innebär att frågor lyfts tidigt,
snabbare beslutsfattande och att fler frågor kommer upp på bordet. En person uttryckte det
som att “problem kan identifieras och åtgärdas i tid”.
Många positiva åsikter om systemet med post-it lappar handlar dels om fördelen att
projektörerna formulerar sina egna frågor vilket gör frågorna enklare att förstå och minskar
risken för missförstånd. Dels att post-it lappar på Till- och frånmatrisen gör det tydligt när
någon inte svarar på sina frågor, vilket pushar projektörerna att svara i tid.
Angående beslutsloggen så tyckte någon att det är enklare att leta i den än i ett traditionellt protokoll. En annan person framhöll fördelen att i VP skriva ner sina egna frågor
från mötet istället för att senare behöva leta i det traditionella mötesprotokollet som skrivits
av någon annan. Även det minskade administrationsarbetet påpekas.
Nästan alla uttryckte mycket positiva åsikter om den visuella tidsplanen, bra och
tydlig var de ord som frekvent återkom. Andra fördelar som nämndes var att VP når ut till
fler människor och får dem att förstå, att det ger en bättre inblick och förståelse av projektet
och att det är ett öppet forum med fler diskussioner. Se Figur 8 för en sammanfattning av
de positiva åsikterna om VP.
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Figur 8: Sammanfattning av de positiva åsikter som återkom mest frekvent i intervjuerna.

4.1.3 Risker och problem
De flesta risker som togs upp rörde beslutsloggen. Många framhåller att nackdelen med
beslutsloggen är att det är svårt för dem som inte närvarat på mötet att tillgodogöra sig den
kortfattade informationen eller att i efterhand försöka förstå vad som var bakgrunden till
beslutet. Någon ansåg det vara en nackdel att fysisk närvaro krävs. Någon påpekade risken
vid en eventuell tvist, främst i det senare skedet av projekteringen, på grund av att ett juridiskt hållbart protokoll saknas. Ett par personer tycker att beslutsloggen är mastig att läsa
och svår att hitta i. Någon ansåg det vara en risk att folk inte läser igenom beslutsloggen då
de inte förstod att den ersatte, och var lika viktigt som, det traditionella protokollet.
Flera intervjupersoner uttryckte oro över att alla frågor inte kommer med i beslutsloggen. Antingen för att de glöms bort då de inte finns med på någon dagordning, såsom
myndighets-, kvalitets- och ekonomifrågor. Eller för att kommunikation sker utanför VPmötet och därmed inte kommuniceras till projekteringsledaren och förs in i beslutsloggen.
Ett par personer anser det vara bakåtsträvande och ”känns som dagis” att använda
post-it lappar istället för digitala lösningar.
Under flera intervjuer kom det fram att det personliga ansvaret inte är tillräckligt
tydligt eftersom frågor och ansvar hänvisas till discipliner istället för individer. Se Figur 9
för en sammanfattning av risker och problem med VP.

Figur 9: Sammanfattning av de identifierade och befarade risker som återkom mest frekvent i intervjuerna.
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4.1.4 Övriga åsikter
Ungefär hälften tyckte att de fått tillräcklig introduktion till arbetssättet medan några hade
önskat lite mer introduktion. En del hade inte fått reda på att visuell projektering skulle användas förrän på första mötet och hade gärna fått information i förväg, bland annat för att
kunna förbereda frågor.
Ingen ansåg, eller kunde säga i dagens läge, att visuell projektering bidrar till bättre
kvalitet på handlingarna. Ett fåtal tror att VP är det nya arbetssättet som kommer att ersätta
traditionell projektering, men många tror istället att det kommer användas som ett komplement till, eller i kombination med traditionell projektering.
Flera personer framhåller att personlighet och engagemang hos projekteringsledare
och mötesdeltagarna är viktigare än typ av arbetsform. En person tycker att VP innebär
mindre ansvar för projekteringsledaren, i och med att mötesdeltagarna tar ett större ansvar
för sina frågor, medan en annan tycker att det innebär mer ansvar. Ett par personer säger att
projekteringen totalt sett har blivit bättre med VP, medan andra inte kan se att hela projekteringsprocessen blir mer effektiv.
Vissa ansåg VP passa bättre i mindre projekt, andra i mer komplexa projekt. Någon
tyckte att det främst bör användas i tidiga skeden av projekteringen medan många ansåg det
passa bäst i senare skeden när detaljfrågor diskuteras.
De flesta svarar att de föredrar visuell projektering före traditionell, men flera tilllägger ”under rätt förutsättningar”.

4.1.5 Digitalisering av visuell projektering
Även om detta arbete begränsades till att undersöka visuell projektering i analog form så
kom digitalisering av visuell projektering på tal i de första intervjuerna varför frågan behandlades även i resterande intervjuer.
Ungefär hälften av intervjupersonerna ställer sig positiva till en digital form av visuell projektering, medan andra hälften ställer sig negativa eller likgiltiga. Ett par personer
anser det vara oundvikligt att införa användning av digitala verktyg då det inte kommer att
finnas tillräckligt många passande lokaler för VP. Vissa tycker det är rätt väg att gå då
branschen går mot en alltmer digitaliserad värld, det innebär att projektörerna alltid har
tillgång till de visuella tavlorna. Någon tyckte att det är en fördel med digitalisering då det
är onödigt att fysiskt närvara vid alla möten. Det är en fördel när gruppen är geografiskt
utspridd påpekade någon.
Den andra halvan ställer sig inte lika positiva till den digitala formen. Någon framhöll risken med att personer då inte dyker upp på mötena samt att mötesformen tappar sitt
syfte utan de fysiska visuella tavlorna.
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4.1.6 Förbättringar
Flera personer anser att beslutsloggen med fördel kan utvecklas och förbättras. Några önskar ett söksystem och filtrering för att på ett enkelt sätt kunna ta fram de frågor de är intresserade av. En person vill ha olika färger för att tydliggöra frågans status. Ett par personer
vill att beslutsloggen kompletteras med ett datum när besked ska ges, vilket då även kan
skrivas upp på frågetavlorna.
Några anser att beslutsloggen bör kompletteras för att bättre dokumentera tagna beslut medan andra anser att den inte bör kompletteras bland annat för att den då förlorar sitt
syfte att vara just enkel och tydlig. Förslag på komplettering har varit; att bifoga en ritning
med markeringar och förklaringar, sparade mailkonversationer, ytterligare en beslutslogg
för beslut tagna utanför mötena eller ett extra protokoll för arbetsmöten. Ett par personer
har istället önskat att beslutsloggen ska skrivas mer utförligt och mer noggrant av sekreteraren och att det räcker för att förbättra dokumentationen.
Vissa har kommit med förslaget att de moment som återkommer i varje projekt kan
finnas på förtryckta post-it lappar redan vid projekteringens start. Flera personer har uttryckt en önskan om att det personliga ansvaret bör förtydligas. Förutom ansvarig disciplin
bör även tilläggas vem som är ansvarig person i exempelvis beslutslogg och frågetavlor. En
person tycker att i matrisen bör de som representerar entreprenören (TE) delas upp samt att
projekteringsledaren kan få en egen rad.
Ett par personer har önskat att arbetsmötena bör styras upp bättre så att folk inte försvinner iväg. Fasta tider bör tillämpas, helst direkt efter VP-mötet. En person har föreslagit
ett eget möte för ekonomi, kvalitets- och myndighetsfrågor för att dessa inte ska glömmas
bort. Två personer anser att tidsplanen kan utvecklas ytterligare med fler milstolpar och
exempelvis sluttidpunkt. Flera personer säger att de hellre hade haft de visuella tavlorna
digitalt.

4.2 VP på Stockholm New
Utöver ovan redovisade intervjuer intervjuades en av projekteringsledarna på projektet
Stockholm New i region Hus Stockholm Nord. Dessutom observerades ett VP-möte på
detta projekt.
Projektering av Stockholm New skiljer sig på många sätt från Brf Kungsängens Entré och Vårdboendet Hovstallängen då projektet är många gånger större, mer komplext och
använde sig av VP i ett annat skede av projekteringen, vid framtagning av systemhandlingar. Trots det går det mesta av deras specifika arbetssätt med visuell projektering att tillämpa
även i andra projekt. I projekteringen av Stockholm New är de två projekteringsledare, en
från Skanska och en från WSP, ett analys- och teknikkonsultföretag. De använder sig av en
kombination av Skanskas och WSP:s mötesform.
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Den lokal där VP-mötena hölls var anpassad för ändamålet. Det var en öppen yta med höga
bord framför två stora visuella tavlor. Under VP-mötet stod alla upp. Se Figur 10. Den ena
av projekteringsledarna agerade mötesledare och den andra sekreteraren.

Figur 10: Stående VP-möte på projektet Stockholm New.
Därefter hölls två arbetsmöten vid vanliga bord vid sidan om. Här fanns även tillgång till
tv-skärm för att kunna koppla in sin dator och visa ritningar eller 3D-modeller. I beslutsloggen som används i projektet går det att söka och filtrera och frågorna är markerade med
en färg beroende på deras aktuella status. Förutom disciplin tydliggörs även vilken individ
som är ansvarig för att lämna besked. Post-it lapparna som användes hade en unik färg för
varje disciplin, se Figur 11.
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Figur 11: Visuell tavla med tidplanering från projektet Stockholm New, med unika färger
på post-it lapparna.
Den intervjuade projekteringsledaren från Skanska var positiv och menar att VP är proaktivt och agilt. Enligt hen har alla i projekteringsgruppen varit väldigt nöjda och tycker VP
har varit ett bra arbetssätt. På frågan “Vad är bra med visuell projektering?” svarade hen
“Tiden, effektiviteten och kvaliteten”. Mötena blir korta och det innebär fokus på rätt saker.
Intervjupersonen tyckte att VP underlättat arbetet då fokus ligger på mötet istället för protokollet. Som projekteringsledare ansåg personen det enklare att styra ett VP-möte då man
hamnar mitt i gruppen istället för vid kanten av ett långt bord. I traditionella möten är det
projekteringsledaren som driver att alla frågor besvaras, det är lättare att lägga över det ansvaret i VP. Projekteringsledaren uttryckte att i traditionell projektering arbetar man med
alla delar varje möte, i VP däremot jobbas det bara med dagens frågor.
Den intervjuade föredrar visuell projektering under rätt förutsättningar. Det problem
som kan uppstå är om det inte finns bra möteslokaler, varför hen tror att ett digitaliserat VP
är en nödvändighet. Risker med visuell projektering kan vara att beslutsloggen inte är lika
hållbar juridiskt, men den intervjuade påpekar att man inte kan dokumentera allt. I dagsläget använder de sig inte av något komplement till beslutsloggen, de ser inget behov av det i
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systemskedet, men påpekar att det troligtvis är viktigare vid framtagning av bygghandlingar. Den andra projekteringsledaren på Stockholm New sa vid besöket:
“Ansvaret ligger inte hos den som ska leverera svaret utan den som vill ha svaret levererat,
till skillnad från traditionell projektering” - Projekteringsledare, WSP.

4.3 Observationer
Genom att delta på projekteringsmöten samt att prata med människor i branschen har en
egen, om än inte fullständig, bild och uppfattning skapats, om hur traditionell och visuell
projektering fungerar.
Kunskapen om VP förfaller vara begränsad. Av de som själva inte arbetar med projektering har de flesta inte hört talas om arbetssättet. Av de som arbetar med projektering är
det inte alla som vet vad visuell projektering är och de är många som aldrig har arbetat i ett
VP-projekt.
Då rollen som sekreterare läggs över på produktionschefen eller projektingenjören
kan det resultera i att de inte har tid och möjlighet att ta upp sina egna frågor. I de två utvärderade projekten har projektörerna själva inte satt upp post-it lapparna utan det har projekteringsledaren gjort. En eller flera PDF-filer från beslutsloggen lagts ut på projektets
gemensamma webplattform. Denna beslutslogg innehåller endast tagna beslut och inga
obesvarade frågor. Frågorna som gäller den egna disciplinen får projektörerna själva anteckna under mötet.
I intervjuerna föreslog vissa projektörer förtrycka post-it lappar med aktiviteter som
återkommer i varje projekt. Det finns redan en liknande lösning i Skanskas material för
visuell projektering, anledningen till att dessa inte använts i projekten är att det kräver för
mycket arbete. De måste printas ut, sorteras upp och är omständliga att ändra i efterhand.
Vidare verkar man generellt i branschen tycka att det kan vara tråkigt att sitta på
projekteringsmöten och ofta blir de onödigt långa och utdragna. Under de traditionella mötena ska man ta sig igenom ett stort antal fasta punkter på dagordningen vilket innebär
mindre tid till de aktuella frågorna.
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5. ANALYS OCH DISKUSSION
I följande kapitel diskuteras och analyseras undersökningens resultat.
I rapportens inledande hypotes förutspåddes att de intervjuade skulle ställa sig positiva till
visuell projektering, något som visade sig stämma mycket bra. Även åsikter om beslutsloggens bristfälliga dokumentation tog många upp som den största risken, vilket var fallet
också i resultat från tidigare studier inom ämnet.
Under intervjuerna påpekar många att det i grund och botten handlar om en engagerad projekteringsledare och en engagerad projekteringsgrupp i övrigt. Det är viktigt att se
visuell projektering som en arbetsform precis som traditionell projektering, som inte löser
problem av sig själv utan fortfarande kräver insatser.
Många av de förslag på förbättringar som togs upp under intervjuerna är sådant som
redan tillämpats i projekteringen av Stockholm New. Det innebär att det finns stor anledning att titta närmare på deras arbetssätt. Steget till förbättring är inte långt bort.

5.1 När ska visuell projektering användas?
Bland de intervjuade råder delade åsikter om i vilket skede av projekteringsprocessen, samt
i vilka slags projekt, som visuell projektering bör användas eller är mest lämpligt. Samtidigt
kom Skanska i sin rapport Visuell projektering VG Hus fram till att visuell projektering
passar bra i alla projekt, med förbehåll för projekt som har höga krav på dokumentation
eller vid långa resvägar. Det framkom även att flera konsulter vill veta i förväg om visuell
projektering ska användas för att kunna välja ut rätt personer för arbetet. Det tyder på att
vissa människor kan vara mer lämpade för arbetsmetoden. I denna undersökning har dock
inte syftet varit att svara på frågan om när visuell projektering ska användas och den har
inte behandlats tillräckligt mycket för att kunna dra någon slutsats.

5.2 Vikten av att veta syftet
Under intervjuerna framkom att syftet med visuell projektering och dess ingående delar inte
har varit tydligt för konsulterna. Att alla inblandade förstår syftet med visuell projektering
är en förutsättning för att kunna utnyttja det till fullo. Både i denna samt i andra undersökningar har en del personer visat sig negativt inställda till post-it lapparna, då de tycker att de
är bakåtsträvande. Vet man att syftet med lapparna är tydlighet samt att man ska känna
ägarskap till frågan är det nog enklare att acceptera post-it lapparna. Samma sak gäller beslutsloggen; förstår man att den är lika viktig som och ersätter det traditionella protokollet
är man kanske noggrannare med att läsa igenom den.
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5.3 Det personliga ansvaret
Toyotas visible planning handlar om att tydliggöra personers ansvarsområden och uppgifter
så att inga tveksamheter finns. Något som man till viss del har misslyckats med när metoden anpassades till byggbranschen. Anledningen är att man fördelar ansvaret mellan olika
discipliner istället för mellan olika individer. Från varje disciplin kan ju flera projektörer
vara medverkande i projektet. Bland de intervjuade var det knappt någon som ansåg att det
personliga ansvaret förtydligats och flera personer tog upp det som ett problem att det är
svårt att veta vem som är ansvarig. Det är dock enkelt löst genom att lägga till personers
initialer på post-it lapparna och i beslutsloggen.
En annan viktig del vad gäller det personliga ansvaret är att det ökar i den visuella
projekteringsformen. Den som vill ha ett svar måste aktivt jobba för att få det svaret. Man
kan inte komma till ett VP-möte och lämna en hög post-it lappar och förvänta sig att projekteringsledaren ska se till att de besvaras. Det ökade ansvaret kan vara nytt för många och
de behöver förstå skillnaden för att kunna arbeta på rätt sätt.

5.4 Koppling till förväntade fördelar och befarade risker
Det finns ett par saker som togs upp som i stycket Förväntade fördelar som inte har kunnat
påvisas under intervjuerna. Det gäller fördelen med att hålla mötet i samma lokal varje
gång för att mentalt kunna vara närvarande, samt att sätta upp sina egna post-it lappar och
låta dem sitta där för att känna ägarskap för frågan. Anledningen till att ingen har tagit upp
detta under intervjuerna kan vara för att det är så abstrakt och kräver en inblick i beteendevetenskap för att förstå det. Det kan också vara så att det inte fanns några fördelar med att
hålla mötet i samma lokal, varken upplevda eller dolda. Dessutom framkom att personerna
själva inte har satt upp sina post-it lappar i de utvärderade projekten, men de har skrivit
dem själva och lämnat dem till projekteringsledaren vilket bör ge en liknande effekt. Troligtvis finns en fördel med att vara i samma lokal och är en av anledningarna till att mötesdeltagarna har upplevt ett ökat engagemang, även om de själva inte har insett varför.
Ett utav målen med visuell projektering är bättre kvalitet på handlingarna. Som
vissa nämner finns potential till ökad kvalitet, men det är inte något som projektörerna har
märkt av. Troligtvis är det snarare samordningen mellan dem, och inte kvaliteten på varje
enskild handling som förbättras. Sedan är det svårt att mäta och jämföra handlingarnas kvalitet, dels för att projekten inte är färdigbyggda, dels för att varje projekt är unikt.
Alla befarade risker, som nämndes i kapitlet med samma namn, togs upp under en
eller flera av intervjuerna. Det ger stöd åt tidigare undersökningar och innebär att det finns
saker som bör förbättras för att arbetet med visuell projektering ska fungera så bra som
möjligt. Dessutom identifierades ytterligare problem varav många är detaljfrågor, om beslutsloggens utformning och liknande, som enkelt kan åtgärdas till framtida projekt.
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5.5 Beslutsloggens utformning
Beslutsloggen är en stor del av Skanskas visuella projektering. Den kan utformas på många
olika sätt och det kan diskuteras vilken utformning som är bäst. Främst beror det på vad
projekteringsledaren anser vara av störst vikt. Nackdelen med att tillhandahålla projektörerna beslutsloggen i PDF-format är att det inte går att filtrera i den. Tanken med detta är att
endast tagna beslut ska förmedlas och då krävs ingen filtreringsfunktion för att projektörerna ska hitta rätt frågor, de läser helt enkel bara igenom den senaste informationen. Skriver
man in även de nya frågorna i beslutsloggen kan den med fördel vara i Excel-format istället. Då kan projektörerna söka på sina obesvarade frågor och enkelt hålla koll på vad som
behöver behandlas. Det är möjligt att filtrera fram den information som är viktig för tillfället. Dock finns en nackdel även med Excel-formatet; går frågorna att nå utan att närvara
på mötet innebär det en minskad motivation att komma på mötena.

5.5 Kritik till undersökningen
Då alla projekt är unika är det svårt att veta om något har förbättrats eller inte på grund av
ett förändrat arbetssätt. Vissa av de intervjuade svarade att de skulle behöva göra om
samma projekt igen med traditionell projektering för att kunna se skillnaden. Det är även
svårt att mäta resultat på projekt som inte är färdigbyggda och heller inte har tagits i bruk,
fel kan dyka upp långt i efterhand. Om dessa två projekt nu skulle ha resulterat i bättre
samordnade handlingar tack vare den visuella projekteringen är det inte heller säkert att
projektörerna kan svara på det, snarare är det kanske de i produktionen som bygger som
märker av detta.
Då de flesta av de intervjuade har begränsad erfarenhet av visuell projektering finns
en risk att de känner sig osäkra med arbetssättet endast för att det är nytt. Jämför med om
de istället fått utvärdera traditionell projektering efter att prövat det för första gången,
kanske hade de då tyckt det varit en krånglig arbetsform med många problem och risker.
Det finns alltid en risk att personer har färgats av examensarbetets ämne och studiens syfte. Ställer de sig negativa till visuell projektering kanske de blir uthängda som “motståndare” eller “för gammalmodiga för att kunna ta till sig ett nytt arbetssätt”. Detsamma
gäller för författarna; då man väljer ett ämne som man anser vara intressant är det lätt att bli
partisk och ta parti för visuell projektering. Det finns dessutom mycket säljande material
om visuell projektering som man kommer över under litteraturstudien och blir påverkad av.
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Under intervjuerna dök det upp åsikter gällande problem som är generella inom projektering och inte hade med den visuella metoden att göra. Det är viktigt att skilja ut sådana
åsikter från det som studien ämnar undersöka.
Det var svårt att hålla intervjuerna öppna i början, det blev gärna att man följde intervjuguiden rakt upp och ner under de första intervjuerna. Detta är förståeligt då öppna
intervjuer kräver en van intervjuare. Efter några intervjuer blev det enklare att låta samtalet
ha sin egen gång och fokusera på vad intervjupersonen ville få sagt.
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6. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER
I detta kapitel återfinns slutsats och rekommendationer till region Hus Norr. Slutligen ges
förslag till fortsatta studier inom ämnet.

6.1 Slutsats
I princip alla projektörer i undersökningen är positiva, eller till och med mycket positiva till
arbetssättet visuell projektering. Många ser det som den framtida projekteringsmetoden,
helt eller delvis kompletterande till den traditionella. Med rätt förutsättningar föredrar de
flesta visuell projektering framför traditionell. För att arbetsmetoden ska fungera optimalt
är det dock viktigt att alla projektörer förstår syftet och varför man gör som man gör. I stort
fungerar visuell projektering mycket bra, det är främst detaljer som behöver utvecklas.
Dessa rekommendationer finns att läsa i nästföljande avsnitt.
Visuell projektering kan förväntas fungera bättre och bättre ju mer etablerat arbetssättet blir. Man dock ska inte glömma att engagemanget hos projekteringsgruppen spelar en
tydlig roll för en lyckad projektering, ingen revolutionerande metod kan göra jobbet själv.

6.1 Rekommendationer
6.1.1 Utökad introduktion
Introduktionen till visuell projektering bör vara så pass omfattande att projektörerna är helt
införstådda med arbetsmetodens olika delar samt syftet med dessa. Uppstartsmötet får
gärna vara en hel- eller halvdag. Förutom att gå igenom visuell projektering är det även en
bra idé att ha en workshop med brainstorming där alla större milstolpar och fasta leveranser
kartläggs.

6.1.2 Projekteringsledarens roll
Driv och engagemanget från projekteringsledaren är något av det absolut viktigaste för att
projekteringen ska fungera bra. Projekteringsledaren ska visa vägen och tro på arbetssättet.
För att kunna dela upp rollen som mötesledare och sekreterare är det att föredra två projekteringsledare, men om projektet inte är tillräckligt komplext kan det upplevas överflödigt.

6.1.3 För ökad effektivitet och engagemang
För att öka engagemanget och göra VP-mötet mer levande kan mötesdeltagarna stå upp
under mötet, förslagsvis vid höga bord. Att stå upp upplevs avslappnat men ändå engagerat.
Det ökade engagemanget gör i sin tur mötet mer effektivt. I rummet måste också finnas
plats för de visuella tavlorna.
I de fall det är möjligt kan heldagsmöten tillämpas där alla projektörer från ett projekt sitter på samma ställe, till exempel en dag i veckan eller varannan vecka. Dagen inleds
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med VP-möte och genomgång av den sedvanliga agendan, och därefter strukturerade arbetsmöten. Resterande tid stannar projekteringsgruppen lämpligen kvar men var och en
arbetar med sina egna delar. Då alla sitter kvar på samma ställe finns möjlighet till ytterligare diskussion och kommunikation om projektet.

6.1.4 Utvecklad beslutslogg
I beslutsloggen bör frågor och svar formuleras noga och mer utförligt, speciellt då inget
komplement till beslutsloggen används. Projekteringsledare bör förmedla till projekteringsgruppen vikten av att läsa igenom beslutsloggen efter varje möte, bland annat för att se till
så sekreteraren har formulerat deras frågor rätt.
I beslutsloggen kan finnas med datum när besked ska ges i de fall då projekteringsledaren anser att det behövs.
I de fall då det finns en risk att projektörer inte kommer på projekteringsmöten kan
närvaro motiveras med en beslutslogg som endast visar tagna beslut och inte nya frågor. I
annat fall kan en mer flexibel beslutslogg i Excel-format användas, med filtrering och sökfunktion. Förslagsvis ska filtrering kunna göras på disciplin, status; besvarad fråga/ej besvarad fråga och på datum när frågan ställdes eller när besked ska ges.
Ett komplement till beslutsloggen kan behövas i vissa fall, men då inga närmare
undersökningar gjorts om vid vilka tillfällen det är lämpligt lämnas det åt projekteringsledaren att själv bedöma. Förslag på hur beslutsloggen kan kompletteras är; dokumentering i
traditionellt protokoll, med en extra beslutslogg för beslut tagna mellan möten, viktiga
mailkonversationer som printas ut och sparas, ritningar med markeringar och förklaringar
sparas.

6.1.5 Arbetsmöten
Arbetsmöten hålls med fördel direkt efter VP-mötet och tidpunkten för mötet bör därför
väljas med eftertanke. Tid för arbetsmöten ska finnas innan mötesdeltagarna behöver gå på
lunch eller gå hem för dagen. Möjligtvis behöver projekteringsledaren vara med och styra
så att dessa möten blir av. De beslut som tas under arbetsmöten kommuniceras sedan till
sekreteraren så att de kan föras in i beslutsloggen. En lokal med möjlighet att dela upp
gruppen vid flera små bord passar bäst.

6.1.6 Frågor som riskerar att försummas
För att frågor om ekonomi, kvalitet och myndigheter inte ska glömmas bort kan antingen
ett speciellt möte för dessa bokas in, alternativt att det läggs in som en punkt på dagordningen.

30

EXAMENSARBETE: Visuell projektering – en utvärdering och utveckling av byggbranschens nya mötesteknik

6.1.7 Personligt ansvar
Det personliga ansvaret ska tydligt framgå. Discipliner bör kompletteras med den person
som är ansvarig för att ge besked på en fråga. Det kan göras på post-it lappen och i beslutsloggen i samband med att frågan kommuniceras.
Under introduktionen till visuell projektering bör dessutom betonas att det egna ansvaret är större än vid traditionell projektering. Projektörerna ska själva se till att de får svar
på sina frågor.

6.1.8 Upphandling
När visuell projektering ska användas i ett projekt ska detta finnas med som information
redan i upphandlingen och skrivas in i AF-delen.

6.1.9 Digitala verktyg
En digital version av VP är ett bra komplement till den nuvarande visuella projekteringen.
Digitaliseringen är förmodligen en förutsättning för att kunna utveckla och expandera arbetssättet. Dock bör det användas med försiktighet för att de visuella fördelarna inte ska gå
förlorade.

6.2 Förslag på fortsatta studier
Under detta arbete kom digitalisering av visuell projektering ofta på tal. Under intervjuerna
framhölls både fördelar och risker med en digital version av visuell projektering. En fortsättning på detta arbete vore att undersöka hur riskerna med digitalisering av visuell projektering kan minimeras. Det finns företag som redan använder sig av en digital version och
där erfarenhet kan hämtas, men troligtvis går det att förbättra arbetet med digitala verktyg i
samband med visuell projektering.
Vidare vore det intressant att titta på varför man inte tydligt kan se skillnad på handlingarnas kvalitet. Beror det på att handlingarna faktiskt inte har förbättrats eller beror det
på att det inte går att mäta med en kvalitativ undersökning?
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Bilaga 1. Intervjuguide
Personlig bakgrund
- Ålder
- Utbildning
- Arbetstitel
- Hur länge har du arbetat med projektering
Bakgrund visuell projektering
- I hur många projekt har du arbetat med visuell projektering? I vad för slags projekt? I samarbete med andra företag än Skanska?
- Hur stora är dina kunskaper om visuell projektering och varför det används?
- Vad har du fått för information om och introduktion till visuell projektering?
Hade du önskat att du fick mer introduktion och information?
- Hur mycket tid har du räknat med att avsätta för mötesdagen?
Visuell projektering
- Vad tycker du har fungerat bra med visuell projektering?
- Vad tycker du har fungerat dåligt med visuell projektering?
- Vad finns det för risker med visuell projektering och hur skulle dessa kunna åtgärdas?
- På vilket sätt har visuell projektering underlättat eller försvårat ditt arbete?
- Har tydligheten över vad som är ditt ansvar förändrats i och med visuell projektering?
- Upplever du någon mer effektiv än den andra, visuell eller traditionell projektering?
- Har projekteringen totalt sett fungerat bättre eller sämre i och med användandet
av visuell projektering?
- Vad föredrar du, visuell- eller traditionell projektering?
Vad tycker du om den visuella projekteringens olika delar
- Ledarskapet
- Engagemanget hos mötesdeltagarna
- Vilken mötesform känner du dig mest engagerad under, visuellt- eller traditionellt projekteringsmöte?
- Kommunikation och samarbete mellan mötesdeltagarna
- Dagordningen

-

Den visuella tidsplanen
Frågematrisen med post-it lappar
Beslutsloggen
Hade det varit bra att komplettera beslutsloggen?
Vad föredrar du, beslutslogg eller traditionellt protokoll?
Arbetsmötena
Kvaliteten på handlingarna

Förbättringar av visuell projektering
- Om du ska utvärdera dig själv, borde du ha gjort något annorlunda i arbetet med visuell projektering? Vad?
- Saknar du någonting, något hjälpmedel?
- Hur tycker du att man kan förbättra visuell projektering? Exempelvis digitala verktyg.
- Vad tycker du om en introduktionsbroschyr om VP att dela ut till alla mötesdeltagare?
Reflekterande åsikter
- Vad har det förekommit för problem under projekteringen?
- Finns det något som du vill ta med dig från tidigare projekt? Finns det något från
andra företag, utanför Skanska, som vi borde ta till oss av?
- Vad tror du om framtiden för visuell projektering?
- Finns det något mer du vill tillägga?

Möjligheter

•Alla i projekteringsgruppen känner sig delaktiga
•Den enskilde projektören får möjlighet att se
helheten
•Problem identifieras och kan lösas tidigt
•Bättre samordnade handlingar
•Resulterar ofta i att projekteringstidplanen kan hållas
Post-it lapparnas syfte

Post-it lapparna används för tydlighetens skull.
Genom att själv få skriva ner sina frågor på post-it
minskar risken för missförstånd. Genom att placera
dem på frågetavlorna blir det tydligt vem som
behöver komma med besked för att projekteringen
ska kunna fortskrida.
Dina uppgifter

Kom förberedd med dina frågor till mötet. Närvara på
alla möten och avsätt tid för eventuella efterföljande
arbetsmöten. Läs igenom beslutsloggen och
se till att sekreteraren formulerar din fråga eller ditt
svar på rätt sätt och tillräckligt tydligt. Ta ansvar för
att du får svar på dina ställda frågor. Var engagerad
och öppen för det nya arbetssättet.

VISUELL
PROJEKTERING
Ett strukturerat arbetssätt för att
förtydliga ansvar och förbättra
kommunikationen i projekt.

För att ytterligare visualisera projektet kan
arkitekt gärna ta med 3D-bilder eller modell av
byggnaden

Engagemang

Projektörers tidigare erfarenheter

•Föredrar visuell projektering framför traditionell
•Tydlig och bra tidplan
•Eﬀektiva och korta möten
•Ökat engagemang och kommunikation
•Bra att alla får ställa sina egna frågor
•Många frågor kommer upp på bordet
•Roligare

Kommunikation
Visualisering
Effektivisering

Malin Roslund och Anna Wålstedt
Examensarbete 2015 för Uppsala
universitet i samarbete med
Skanska Hus Norr

En introduktionsfolder för projektörer

Hur går mötet till?
Till mötet kommer du förberedd med dina frågor på
post-it lappar.
På Till- och frånmatrisen fästs post-it
lapparna med frågor mellan de olika disciplinerna.
På Knäckfrågor sätts mer kritiska frågor som
kanske behöver hjälp utifrån för att besvaras. På
Frågor för framtiden placeras de frågor som blir
aktuella senare i projektet.
Mötesledaren går först igenom de post-it
som sitter kvar sedan förra mötet och beslut på
dessa frågor skriver sekreteraren in i
beslutsloggen. Därefter går man varvet runt så att
alla får ställa sina frågor och sätta post-it lappen på
tavlan. De nya frågorna förs in i beslutsloggen.

Till- och frånmatris

VISUELL PROJEKTERING
Med hjälp av visuella
tavlor tydliggörs
informationen för alla.
De visuella tavlorna,
tillsammans med täta
och eﬀektiva möten
utgör grunden i
visuell projektering.

Utan ökad arbetsinsats finns potential att markant förbättra
projekteringen med färre fel och fler handlingar som blir klara i tid

Beslutsloggen

Beslutsloggen ersätter mötesprotokoll. Här förs alla frågor och svar
in. För att mötesledaren ska kunna koncentrera sig på att leda
mötet hamnar rollen som sekreterare på någon annan av
entreprenören eller byggherrens representanter. Beslutsloggen
laddas upp på projektets webplattform. Läs igenom den efter varje
möte.

Arbetsmöten
De frågor som kräver längre diskussioner och bara
berör vissa får vänta till efterföljande arbetsmöten
då man samlas i smågrupper. De beslut som tas
under dessa möten kan sedan kommuniceras till
sekreteraren som för in det i beslutsloggen,
antingen efter arbetsmötet eller vid nästa VP-möte.
Visuell tidplan
Under mötet gås även den visuella tidsplanen
igenom. Här visas starttider och färdigställandetider
för olika identifierade aktiviteter och
leveranstidpunkter för vissa handlingar samt
önskemål om vissa besked.

