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Construction production always contains different disciplines whose priorities and
interests can be very diverse. Good communication and coordination are essential to
minimize misunderstandings and achieve good quality in the end result. This makes
planning a central part of the production management. In a world where conditions
can change as often as daily, being well prepared increases the opportunities to stay
flexible and decrease negative effects of the changes.
This study has been done in association with Skanska Foundations district North in
Stockholm in order to investigate how visual planning can be used in the production
management to optimize the coordination and the quality.
The history of Lean started at Toyota, but the concept are now spread over the
world and are used wide outside of the car industry nowadays. What’s challenging
about Lean in foundation projects is to embrace a long-term perspective and invest in
solutions that are profitable in the longer term, instead of solve problems by only
treating the symptoms.
A holistic perspective is crucial in order to truly understand Lean. To study individual
methods and tools are against the core principals of Lean. However, due to the
limited time frame, this study has focused on the Lean concepts visual planning and
gemba.
Regardless of what kind of working methods the district chooses to use, it have to
make sure that every single employee understands the purpose and the benefits
coming with using that particular method. No change will work in the long term
without a clear purpose.
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SAMMANFATTNING
Byggproduktion omfattar en mängd olika aktörer vars prioriteringar och
intressen kan vara vitt skilda. Detta ställer höga krav på en fungerande
kommunikation och samordning för att minimera antalet missförstånd
och uppnå god kvalitet i slutresultatet.
Förberedelser är en viktig komponent och därför blir
tidplanering central i produktionsstyrningen. Detta trots att
förutsättningarna och därmed även tidplaneneringen i ett
grundläggningsprojekt kan förändras så ofta som dagligen. Genom att
vara förberedd ökar möjligheterna till flexibilitet och därmed kan de
negativa effekterna som förändrade förutsättningar tenderar att ha
minskas.
Studien har utförts i samarbete med Skanska region
Grundläggning distrikt Nord i Stockholm i syfte att utreda hur visuell
planering kan användas i produktionsstyrningen för att optimera
samordning och kvalitet. För att kartlägga nuläget och identifiera
förbättringsmöjligheter har intervjuer genomförts med tjänstemän och
yrkesarbetare som arbetar i produktionen.
Lean härstammar från bilindustrin och Toyota men är numera
vida spritt över branschgränserna. Utmaningen med Lean i fallet
grundläggning, där projekten ofta är korta och saknar god
framförhållning, är att anamma det långsiktiga perspektivet och
investera i lösningar som är lönsamma på sikt, istället för att lösa
problem genom att endast behandla symptomen.
Ett helhetsperspektiv är väsentligt för den som vill förstå Lean,
istället för att isolerat studera enskilda verktyg eller metoder, eftersom
detta går emot grundtankarna inom Lean. Studiens ringa omfattning
kräver dock sina avgränsningar och behandlar därför främst begreppen
visuell planering och gemba.
Oavsett vilka metoder och arbetssätt Skanska Grundläggning
Nord väljer att arbeta med krävs att alla medarbetare har förståelse för
syftet och vinsterna det medför att arbeta på det fastslagna sättet. Ingen
varaktig förändring kommer till stånd utan förståelse för avsikten. En
annan viktig slutsats är att det inte nödvändigtvis saknas rutiner i
distriktet för hur arbetet ska bedrivas, men att det samtidigt inte innebär
att dessa används i praktiken.

Nyckelord: Lean, Visuell planering, Tidplanering, Skanska
Grundläggning, Gemba, Kvalitet
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”If you fail to plan, you are planning to fail.”
- Benjamin Franklin
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1. INLEDNING
Första kapitlet introducerar arbetet genom att beskriva problemet, definiera
syftet och ange frågeställningarna som studien utgått från.

1.1 Problemformulering
1.1.1 Planering av grundläggning – en komplex uppgift
Oavsett storlek är grundläggningsprojekt komplexa, inte enbart vad
gäller det praktiska genomförandet: den administrativa delen i ett
projekt är omfattande och produktionstidplanen är ett av alla dokument
som ska upprättas, stämmas av, uppdateras och efterföljas. Planering av
grundläggning som del i ett byggprojekt är besvärligt då verkligheten
aldrig följer planen till 100 % när det är fråga om arbete under befintlig
marknivå. Oavsett hur noggranna geotekniska undersökningar som
utförs går det aldrig att på förhand säga exakt hur förhållandena ser ut
under markytan.
Yrkesarbetarna inom Skanska Grundläggning är specialister och
vet hur arbetena ska utföras, hur lång tid de tar och vilka hinder och
problem som vanligen uppstår. Oförutsedda händelser är vardag och ska
hanteras utan att störa övriga involverade verksamheter eller projektets
totala tidplan och ekonomi. Skanska Grundläggning är dessutom
ständigt involverade med andra verksamheter, såväl inom Skanska som
med externa underentreprenörer och beställare. Detta ställer krav på att
samordning och kommunikation fungerar väl och utan fördröjning för
att minimera antalet missförstånd och ta vara på chanser att optimera
produktionen.

1.2 Syfte
Studiens syfte har varit att utreda om Skanska Grundläggning Nord kan
använda sig av Lean-verktyget visuell planering för att optimera
samordningen och kommunikationen i produktionsstyrningen.
Dessutom har möjligheten att involvera yrkesarbetarna mer i
planeringsarbetet utretts.

1.2.1 Frågeställningar
Studien har utgått från följande två frågeställningar:
 Hur kan Skanska Grundläggning använda sig av visuell planering i
produktionsstyrningen?
 Hur kan yrkesarbetarna involveras i produktionsstyrningen?
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2. BAKGRUND
Kapitel två utgör studiens bakgrundsfakta, dels i form av en introduktion till
Skanska och Skanska Grundläggning, och dels teori kring Lean och visuell
planering. Kapitlet ligger till grund för att kunna läsa resultatet (kapitel fyra)
med förståelse och dra nytta av analysen (kapitel fem), slutsatserna och
förbättringsförslagen (kapitel sex).

2.1 Skanska
Historien om Skanska sträcker sig tillbaka till Skåne år 1887, då företaget
grundades som Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet (Skanska 1, 2015).
Sedan dess har det hänt mycket: idag är Skanska ett av världens största
byggföretag med över 10 000 projekt globalt och 3500 i Sverige årligen
(Skanska 2, 2015). Världen över är antalet anställda 56 000, varav 11 000
arbetar i Sverige. Sedan början av 2000-talet har företagets mål varit
lönsamhet snarare än tillväxt (Skanska 1, 2015). I Sverige är
verksamheten indelad i fyra olika kategorier: bygg- och anläggning,
bostadsutveckling, kommersiell utveckling och infrastrukturutveckling
(Skanska 3, 2015).
Projektverksamheten dominerar inom Skanska och bygg- och
anläggning är både den största och den äldsta verksamhetsgrenen i
företaget (Skanska 6, 2015). Denna är i sin tur uppdelad i tre
underkategorier enligt följande:
 Husbyggnad
 Väg och anläggning
 Asfalt och betong

2.2 Skanska Grundläggning
Skanska Grundläggning är en specialistenhet inom Skanska väg och
anläggning (Skanska 4, 2015). Regionen består av två geografiska
distrikt, nord och syd. Båda ägnar sig åt grundläggning av nya broar,
byggnader, hamnar, kajer och bostäder, samt åt grundförstärkning av
befintliga byggnader.
Grundläggningsmetoderna som används är slagna betongpålar,
borrade eller slagna stålpålar, vibrerade eller slagna sponter och
pålväggar. Figur 2.1 och 2.2 visar exempel på betong- och stålpålning.
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Figur 2.1: Betongpålning. Projekt Mälarbanan (Trafikverket) i Kallhäll,
Stockholm. Fotograf: Maria Paavola, 2014.

Figur 2.2: Vägg av borrade stålpålar. Projekt KVV8 (Fortum) i
Värtahamnen, Stockholm. Fotograf: Maria Paavola, 2014.
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2.2.1 Processen i ett grundläggningsprojekt
Grundläggning är bland det första som sker rent fysiskt i ett byggprojekt
och Skanska Grundläggning är därför alltid med tidigt i projekten. Tack
vare det har distriktet stor påverkan på projektets helhet (Skanska 4,
2015).
För att säkerställa kvaliteten från början till slut av ett projekt kan
regionen ta hand om både projektering och produktion, det senare utförs
dessutom med egna maskiner (Skanska 5, 2015). Beroende på
entreprenadform kan ansvaret för projekteringen även ligga hos
beställaren. När Skanska Grundläggning är underentreprenör eller
utförande entreprenör står beställaren för projektering inför
produktionsstart. Beställaren kan vara ett annat distrikt inom Skanska
eller en extern kund, inte sällan Trafikverket.
Förutom att regionen har egna yrkesarbetare har Skanska
Grundläggning även tillgång till tekniker och konstruktörer internt inom
Skanska. Externa företag anlitas också för dessa uppdrag. Skanska
Grundläggning har två egna betongpålefabriker, belägna i Kungsbacka
och i Västerhaninge.
Inom Skanska Grundläggning ses ett grundläggningsprojekt som
en process som genomgår åtta steg enligt nedan (Skanska 5, 2015):
1. Geoteknisk undersökning
2. Design av konstruktion
3. Val av metoder och arbetsgång
4. Kalkyl, riskinventering och anbud
5. Utvärdering av anbud och val av teknisk lösning
6. Genomförande med fokus på säkerhet, planering och kvalitet
7. Kvalitetsgranskning
konstruktioner

av

temporära

och

permanenta

8. Överlämnande

2.3 Vårt sätt att arbeta
Förberedelser är en viktig nyckel för att nå framgång i projekt
(Verksamhetsdirektör Skanska Sverige, 2012). Vårt sätt att arbeta, i dagligt
tal ofta benämnt som VSAA, är Skanskas ledningssystem som finns
tillgängligt på företagets intranät vid namn OneSkanska. Vårt sätt att
arbeta består av två delar: en affärsplan och en verksamhetsmanual.
Affärsplanen beskriver uppsatta mål och strategier som Skanska
Sverige använder sig av för att utvecklas. Dessa följs upp kontinuerligt
och bearbetas årligen. Verksamhetsmanualen i sin tur är indelad i
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följande olika områden: ledning, kund/marknad, projekt/produktion,
medarbetare, inköp och ekonomi. Manualen är en samlad
dokumentation av beprövade arbetssätt och metoder som utvecklats i
företaget genom åren. Tack vare den behöver inte hjulet uppfinnas på
nytt i varje projektorganisation. Verksamhetsmanualen består av rutiner,
riktlinjer, blanketter och checklistor som tillsammans utgör ett
administrativt stöd för framtagande av projekt- och produktionsplaner.

2.3.1 20-punktslistan
Projekten inom Skanska styrs av Vårt sätt att arbeta. För en specialistenhet
som grundläggning är detta omfattande ledningssystem med rutiner för
tillvägagångssätt inte alltid möjligt att applicera i den dagliga
verksamheten (Hartonen, 2015). Regionen har därför skapat 20punktslistan: en digital checklista som tar upp det viktigaste ur VSAA sett
ur grundläggningssynvinkel (Skanska Grundläggning, 2015).
Checklistan är ett sätt för region Grundläggning att säkerställa att kraven
som ledningssystemet ställer på verksamheten uppfylls. Fram till slutet
av år 2014 hette listan 30-punktslistan, men en nyligen genomförd
omarbetning där delar som ansågs irrelevanta för projekt- och
produktionsstyrningen togs bort resulterade i en lista med 20 punkter.
Allt för att passa verksamhetens behov bättre och för att öka listans
användbarhet.
20-punktslistan är uppbyggd av färgkoder där olika färger
används för att markera statusen för de ingående aktiviteterna. Listans
syfte är att underlätta förberedelserna i grundläggningsprojekt och
tydliggöra arbetsfördelning och struktur. Respektive projektchef
ansvarar för listan i sina projekt, såväl upprättande som uppföljning.

2.4 Byggproduktionsledning
2.4.1 Vikten av samordning
Det är en komplex men ytterst viktig uppgift att leda och samordna
projekt i byggbranschen. Oavsett om det är fråga om hus-, väg- eller
anläggningsbyggnad innehåller byggprojekt alltid väldigt varierande
uppgifter och innefattar en mängd olika teknologier och discipliner som
ska samarbeta fram till ett gemensamt uppsatt mål (Radosavljevic och
Bennett, 2012). Dessutom är det många olika roller och intressen som ska
beaktas inför och under varje projekt: medarbetare, kunder,
myndigheter, beställare och ägare, för att nämna några. När det är
flertalet olika aktörer inblandade ställs krav på väl fungerande
kommunikation och samordning för att minimera antalet missförstånd
och upprätthålla en god kvalitet.
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2.4.2 Produktionsledningens uppgifter och ansvar
Produktionsledningens uppgift är att skapa en fungerande helhet och se
till att projektens framdrift sker i enighet med tidplan och budget. Dessa
personer ansvarar för att ett projekt kan genomföras effektivt, dels
genom att skapa bra förutsättningar men kanske framförallt genom att
bygga väl fungerande team (Radosavljevic och Bennett, 2012).
Utfallet av ett byggprojekt beror till stor del på hur många
ingående arbetslag projektet består av och hur kommunikationen mellan
dessa fungerar. Dessutom krävs god kommunikation inom den egna
verksamheten för att arbetet ska kunna utföras effektivt. I alla sorters
byggprojekt uppkommer oförutsedda händelser och störningar som
behöver tas om hand och fattas beslut kring. Allt detta tillsammans
ställer höga krav på en väl fungerande produktionsledning.

2.5 Tidplanering i byggbranschen
Tidplanering är en central del av produktionsstyrningen och kräver
erfarenhet och kunskap för att lyckas (Révai, 2012). Alla byggprojekt,
oavsett storlek och omfattning, kräver planering, inte minst för att
säkerställa ett positivt resultat när projektet väl är klart. Produktionen är
ofta komplex och kräver noggrann planering för att optimera
möjligheten att styra projekten i rätt riktning, samt för att kunna följa upp
att produktionen fortlöper som den ska.

2.5.1 Störningar
Det är omöjligt att planera för alla oförutsedda händelser. Störningar
uppstår alltid i ett byggprojekt, men en god planering ger tillräckligt
utrymme för dessa och minimerar den negativa effekten av dem.
Exempel på planer som används i byggproduktion är resursplaner,
tidplaner och arbetsplaner (Révai, 2012). Denna rapport fokuserar på
tidplaner.

2.5.2 Gantt-scheman
Ett klassiskt sätt att utforma produktionstidplaner i byggbranschen är i
form av ett så kallat Gantt-schema (Révai, 2012). Dessa scheman,
uppkallade efter Henry L. Gantt, är skapade som diagram med vågräta
staplar där varje stapel motsvarar en aktivitet i projektet. Stapelns längd
anger hur länge aktiviteten pågår, och beroende på projektets omfattning
väljs en lämplig skala för redovisning av tiden. Ett Gantt-schema visar
på ett övergripande sätt vad som ska göras och när det ska göras i ett
projekt. I större byggprojekt utformas vanligen detaljerade tidplaner för
de olika ingående etapperna av projektet. Exempelvis kan
grundläggning och resning av stommen ha varsin egen tidplan som
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benämns därefter. Projektet som helhet har då en övergripande tidplan
som visar på samtliga ingående etapper.

2.5.3 Asta Powerproject
Asta Powerproject är programvaran Skanska använder för att planera
produktionen i projekten. Tidplanerna som skapas blir i form av Ganttscheman, se exempel i figur 2.3.

Figur 2.3: Principexempel på Gantt-schema från ett grundläggningsprojekt
på Skanska. Exempel hämtat från Asta Powerproject. En större variant av figuren
återfinns i bilaga 2.

2.6 Kvalitet
De senaste decennierna har västvärldens intresse för begreppet kvalitet
ökat, troligen till följd av framgångarna den japanska industrin uppvisat
genom att satsa på kvalitetsåtgärder under 1970- och 1980-talen
(Bergman och Klefsjö, 2003). Japanska chefer förstod redan då att låg
kvalitet är kostsamt, och att kvalitet måste värderas utifrån kundens
perspektiv. Genom att hitta enkla metoder för att säkerställa hög kvalitet
har de japanska företagen kunnat sänka sina kostnader drastiskt. Idag är
metoderna väl etablerade även i väst.

2.6.1 Definition och innebörd
Juran och De Feo (2010) beskriver två innebörder av begreppet kvalitet:
dels handlar det om att produkten eller tjänsten som levereras ska
tillfredsställa kundens behov och önskemål. Men kvalitet innebär också
att tillhandahålla felfria leveranser. Författarna beskriver denna andra
innebörd som ”freedom from failure” (Juran och De Feo, 2010. s.69).

8

Kapitel 2. Bakgrund

Produkter och processer utvecklas hela tiden och blir allt mer komplexa,
något som samtidigt ställer allt högre krav på kvaliteten (Juran och De
Feo, 2010). Ett företag som vill vara konkurrenskraftigt idag behöver
ständigt arbeta med att utveckla och förbättra sitt kvalitetsarbete. För att
kunna tillfredsställa kundernas olika behov behövs förståelse för dem. En
kund betalar för att få sina egna önskemål uppfyllda – inte
entreprenörens eller leverantörens. För att bli framgångsrik behöver
entreprenören eller leverantören förstå dessa behov och hitta sätt att
tillgodose dem i praktiken. Kvalitetsbegreppet och dess innebörd
behöver vara förankrat i hela organisationen för att ett företag ska kunna
leverera god kvalitet: alla ska känna till målet för att gemensamt kunna
sträva mot det.

2.6.2 Vikten av planering
Juran och De Feo (2010) menar att planering är en nyckel för att uppnå
hög kvalitet. Planering ska finnas med i bilden både före och under en
process eller ett projekt: från projektering och hela vägen fram till
produktionsslut. Internationella standarder såsom ISO 9000 och ISO
14000 utgör ramar att utgå ifrån i planeringen av kvalitetsarbetet. Dessa
är allmänna och inte bundna till en specifik sorts verksamhet. Områden
som standarderna täcker in är bland annat material, testning,
processkontroll, spårbarhet, kontroll av mätinstrument och
dokumentation rörande kvalitet.

2.7 Lean
Lean är förknippat med Toyota, och det var också där det hela började
årtiondena efter andra världskriget. Idag är Lean spritt över världen och
i olika sorters branscher: det är många år sedan det enbart tillämpades
inom den tillverkande verkstadsindustrin.

2.7.1 Definitionen av Lean
Juran och De Feo (2010) definierar Lean som en optimeringsprocess med
syfte att sänka kostnader och effektivisera verksamheter genom att
reducera, eller allra helst eliminera, slöseri i produkter och processer. I
denna kontext klassas slöseri som aktiviteter och steg i processer som inte
skapar värde varken för företaget självt eller för dess kund(er). Bicheno
et. al. (2013) beskriver slöseri som motsatsen till värde. Här är det viktigt
att påpeka att reduktion av slöseri inte är ett mål i sig: det ska finnas ett
bakomliggande syfte med insatserna, om de ska bli meningsfulla och
hållbara på lång sikt.

9

Examensarbete: VISUELL PLANERING ENLIGT LEAN

Idag finns ännu ingen allmänt accepterad definition av vare sig Lean i
allmänhet eller av hur ledarskap ska bedrivas enligt Lean (Dombrowski
och Mielke, 2013). I artikeln Defining lean production: some conceptual and
practical issues har Jostein Pettersen (2009) studerat olika författares
definitioner och kommit fram till att det inte föreligger någon konsensus
kring hur Lean bör definieras och vad som är de viktigaste ingående
parametrarna i begreppet. Det råder delade meningar om huruvida det
ens är möjligt att definiera Lean på ett allmängiltigt vis.

”Om du sparar på gångavstånd, men inte gör något med den
tid som sparas, har du egentligen inte sparat.”
(Bicheno et. al., 2013. s.31.)

Lean är inte en metod som ska genomföras (Petterson et. al., 2009).
Det är snarare ett sätt att tänka; ett sätt att vara. Lean handlar om
företagskultur och grundläggande värderingar. Det är ett
förhållningssätt som för att fungera optimalt behöver genomsyra hela
företaget – från medarbetarna ute i den dagliga verksamheten och ända
upptill högsta ledningen. I den svenska utgåvan av Jeffrey K. Likers bok
The Toyota Way (2009) beskriver författaren vikten av att vara konsekvent
vad gäller Lean. Att lyckas med Lean handlar om att se helheten och
praktisera värderingarna ute i den dagliga verksamheten – hela dagen,
varje dag.

2.7.2 Kundfokus
Företag blir allt mer beroende av sina kunder för att nå framgång och en
stor utmaning ligger i att förstå kundernas nuvarande och framtida
behov (Atkin et. al., 2008). Det är i processerna som företaget har
möjlighet att skapa värde. Lean handlar till stor del om att avlägsna steg
i dessa processer som inte medför något värde för slutkunden. Atkin el.
al. (2008) och Liker (2009) beskriver att dessa icke värdeskapande steg
kan identifieras genom att byta perspektiv och studera processen ur
kundens synvinkel, istället för ur det egna företagets. När perspektivet
skiftar blir det tydligt vilka steg som faktiskt tillför något av värde till
slutprodukten, och vilka steg som istället kan klassas som mer eller
mindre slöseri. Utmaningen ligger i att minimera detta slöseri i
processerna och istället arbeta för att maximera de värdeskapande
aktiviteterna.

2.7.3 Gemba
Gemba är japanska och betyder ”plats där värde skapas”, där den
faktiska arbetsplatsen avses (Petterson et. al., 2009). Bicheno et. al. (2013)
beskriver vikten av att bedriva ett verksamhetsnära ledarskap. Ledningen
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behöver ofta spendera tid ute bland sina medarbetare för att lära sig hur
de ska leda – inte fastna med allt pappersarbete inne på kontoret.
Problem ska lösas ute i produktionen, och det är chefernas ansvar att ta
sig ut, snarare än att medarbetarna ska behöva gå in till kontoret och
rapportera. Det är omöjligt att fatta välgrundade och strategiskt riktiga
beslut utan aktuell kunskap om och förståelse för det dagliga arbetet i
produktionen.

”Försök inte lösa problem någon annanstans förutom där
arbetet sker. Operatören ska inte behöva gå till cheferna, det
är chefernas sak att gå till arbetsplatsen.”
(Bicheno et. al., 2013. s.33.)

Gemba handlar också om att ge de anställda mer inflytande och
möjligheter att påverka sitt arbete, istället för att de ska känna att de är
verktyg som bara kommer till arbetsplatsen, utför ett mekaniskt arbete
och sedan går hem igen. Metoden vill involvera medarbetarna, ge dem
mandat att förändra och förbättra sin arbetssituation och därmed även
produktiviteten. Gemba uppmuntrar till kritiskt tänkande och
ifrågasättande, oavsett vilken roll en person har i sin organisation. Chefer
och ledare kan uppmuntra detta förhållningssätt genom att ställa
relevanta frågor istället för att bara ge instruktioner. Bicheno et. al., (2013)
menar att den sokratiska metoden gör sig bra i gemba:

”Den sokratiska metoden frågar varför, den visar inte hur.”
(Bicheno et. al., 2013. s.35.)

Även Dombrowski och Mielke (2013) understryker vikten av att
chefer och ledare spenderar tid ute i den dagliga verksamheten för att få
en djup förståelse för processerna: vad som verkligen händer, och utifrån
det kunna fatta välgrundade beslut. Först då kan en lyckad
implementering av Lean ske. I väst är det vanligt att företag tar hjälp av
konsulter när det är dags för förändringar, medan det japanska synsättet
är att förändringen måste baseras på djup kunskap inifrån den egna
verksamheten, något som en extern konsult aldrig kan uppnå (Bicheno et.
al., 2013).

2.7.4 Svårigheter vid implementering
Det finns ingen genväg för att implementera Lean – åtminstone ingen
långsiktigt fungerande sådan (Bicheno et. al., 2013). Långsiktiga
förändringar i en organisation eller verksamhet måste få ta tid. Varje
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organisation är unik och behöver definiera vad Lean innebär för dem, för
att framgångsrikt kunna implementera det utifrån sina förutsättningar
(Pettersen, 2009). Att det saknas en tydlig definition av begreppet Lean
skapar problem när målet är att implementera i praktiken. Det blir en
utmaning att förstå essensen: vad är egentligen det viktigaste i begreppet
och hur kan det användas i organisationen?
Dombrowski och Mielke (2013) skriver att en långsiktigt lyckad
implementation av Lean kräver engagemang från medarbetarna ute i
den dagliga verksamheten. För att uppnå detta krävs samarbete mellan
medarbetare och chefer, vilket i sin tur förutsätter att chefernas ledarskap
genomsyras av en medvetenhet: de behöver leva som de lär och vara
förebilder för sina medarbetare. Förståelse för fördelarna och vinsterna
är grundläggande för en lyckad implementering av Lean.
I alla processförändringar eller processförbättringar krävs en
tydlig definition av vem eller vilka som äger processen i fråga (Bicheno
et. al., 2013). Medarbetare som känner att de blir påtvingade
förändringar från ledningen är mer benägna att sätta sig på tvären än de
som förstår syftet med förändringen och känner att de har mandat att
vara med och påverka densamma.

”Problemet är att påtvingade förbättringar i allmänhet inte
ägs av grupperna som utför själva arbetet och det finns därför
ett starkt motstånd till att bli tillsagd vad som ska göras.
Ägarskapet av förbättringar måste finnas på processnivån och
medarbetarna måste känna att de är en del av processen i
framtiden.”
(Bicheno et. al., 2013. s.48.)

2.8 Visuell planering
Lindlöf och Söderberg (2011) skriver att den mänskliga hjärnan
lättare hanterar och förstår information som ges via bilder än dito i texter.
Artikelförfattarna har sammanställt olika studier som visar att
kunskapsutbyte underlättas när informationen ges visuellt kontra
information som ges i text, och att projektgrupper samarbetar bättre och
kan öka både effektiviteten och kvaliteten i sitt kunskapsöverförande
genom att använda visuella verktyg och hjälpmedel i det dagliga arbetet.
Enligt The Toyota Way är den bästa arbetsplatsen en sådan där
medarbetarna får använda flera av sina sinnen, exempelvis syn, känsel
och hörsel (Liker, 2009). På Toyota anses ett välutvecklat visuellt
styrsystem underlätta kommunikationen på arbetsplatsen och ge
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medarbetarna en bättre överblick och ökad kontroll över sin arbetsmiljö
och den aktuella arbetssituationen. Dessutom är det ett verktyg för att
hålla deadlines, minska felaktigheter och missförstånd och öka såväl
säkerhet som produktivitet. Allt detta samtidigt som kostnaderna
minskar.
En av de stora essenserna i Lean är planering (Bicheno et. al.,
2013). Traditionellt sett sker denna planering vid en dator, och med tanke
på att det vanligen bara sitter en person framför den datorn, och att
denna är placerad inne på ett kontor istället för ute i gemba, så förloras
den fysiska kontakten med den dagliga verksamheten och problemen
som finns där (Liker, 2009). Visuell planering är ett sätt att förkorta både
det fysiska och det mentala avståndet mellan kontoret och gemba.

2.8.1 Det ska vara enkelt
Visuell planering handlar om att på ett enkelt och lättförståeligt sätt med
hjälp av illustrationer beskriva pågående aktiviteter och resultat (Lindlöf
och Söderberg, 2011). Aktiviteterna kan finnas fysiskt på en tavla och ska
stämmas av och uppdateras löpande under produktionstiden. Den
visuella planeringen ska vara aktuell och relativt kortsiktig, oftast
sträcker den sig inte mer än ett par veckor framåt i tiden.
Syftet med visuell planering är att snabbt kunna urskilja
avvikelser, men också att spara tid och pengar genom att öka
effektiviteten och säkerställa kvaliteten genom att ständigt ha en
uppdaterad och aktuell planering som går att producera utifrån (Liker,
2009). Den rent fysiska visuella planeringen ska vara enkelt uppbyggd,
lätt att förstå och bara innehålla information som är väsentlig och
relevant för det aktuella flödet.
Lindlöf och Söderberg (2011) studerade fyra svenska
producerande företag som använder sig av visuell planering i sina
verksamheter. Gemensamt för dessa fyra är att den visuella planeringen
utgår från en fysisk tavla där produktionsledningen och
produktionspersonal
samlas
för
företrädesvis
kortare
avstämningsmöten. Planeringstavlan och mötena är kärnan i
informationsutbytet och det är också här som den visuella planeringen
sker. Tavlan blir ett konkret verktyg för kommunikationen som rör
planering av produktionen och ska därför vara placerad på en central
plats i produktionsmiljön – i gemba. Det är upp till varje arbetslag var det
passar bäst att ha tavlan, men valet ska vara strategiskt och genomtänkt
för att kunna uppfylla sitt syfte.
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2.8.2 Den visuella tavlan
Själva tavlan, ofta en whiteboard, kan vara uppbyggd som en enkel
matris där varje rad representerar en person och varje kolumn svarar för
en tidsenhet, exempelvis dagar eller veckor beroende på hur detaljerad
planeringen är (Lindlöf och Söderberg, 2011). Planeringen genomförs
sedan på små lappar i olika färger (”post it”): varje färg representerar en
kategori och varje projektmedlem ansvarar själv att skriva ned sina
pågående och kommande aktiviteter och placera ut dessa i matrisen. På
så sätt växer en gemensam planering fram. Även projektgemensamma
lappar används, exempelvis för att visa på frånvaro och väsentliga
svårigheter i projektet.

”Visuell
styrning
är
någon
form
av
kommunikationsanordning som används i arbetsmiljön och
som gör det möjligt att med ett ögonkast se hur arbetet ska
utföras och huruvida det avviker från det standardiserade
sättet.”
(Liker, 2009. s.189.)

2.8.3 Avstämningsmöten: daglig styrning
Ett komplement till den visuella planeringen är dagliga
avstämningsmöten, ofta kallade daglig styrning (Lindlöf och Söderberg,
2011). Dessa möten är korta, ungefär tio till 15 minuter, och informativa.
Mötena ska hållas ofta för att följa upp nuläget och kunna genomföra
förbättringar i realtid. Hur frekvent mötena behöver hållas beror på
projektet och arbetsgruppen i fråga, men en gång i veckan bör ses som
minimum. Som namnet antyder är dagliga avstämningsmöten vanliga.
Tiden är en kritisk faktor för att hålla mötena korta och effektiva.
Frågor som blir alltför detaljerade får diskuteras utanför denna mötestid,
eftersom den dagliga styrningen syftar till att avhandla de allra
viktigaste sakerna som i realtid rör de gemensamma intressena i
produktionen.
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3. METOD
Tredje kapitlet beskriver den kvalitativa metod studien utgått ifrån och anger
avgränsningar för arbetet.

3.1 Episteme och techne
En metod är ett strukturerat och konsekvent sätt att besvara en eller flera
uppställda frågor (Hellspong, 2014). Filosofen Aristoteles (384 – 322 f.Kr.)
kallade vetenskaplig teori för episteme. Vad som åsyftas är en
kunskapsform som berättar om hur saker och ting fungerar.
Hellspong (2014) kombinerar episteme med ett annat av
Aristoteles uttryck, nämligen techne. Techne beskriver en form av
kunskap, en teknisk färdighet som är förenad med reflektion och
eftertanke: det är ingen automatisk kunskap. Nationalencyklopedin (2015)
beskriver techne som ”konst”, ”färdighet” eller ”hantverk”.
Studiens mål har dels varit att utreda om befintliga teoretiska
metoder och modeller fungerar, men också att genom förståelse för
verksamheten ge förslag på möjliga förbättringar. När episteme
kombineras med techne nås en djupare förståelse vilket möjliggör
framtagande av relevanta praktiska förslag till förbättringar.

3.1.1 Val av metod
Bicheno et. al. (2013) betonar vikten av att utöva ledarskap nära den
dagliga verksamheten för att se arbetet med egna ögon, istället för att
bara få rapporter om det. Det är i gemba det dagliga arbetet sker, och det
är också där fakta och kunskap ska inhämtas. Utifrån detta synsätt har
en kvalitativ metod och en litteraturstudie följt av intervjuer valts som
tillvägagångssätt för att besvara studiens syfte och arbeta fram tänkbara
förbättringsförslag.

3.2 Den kvalitativa metoden
Den kvalitativa metoden används vid forskning som kräver djupare
förståelse för det som studeras än den rent teoretiska kunskapen som
kännetecknar naturvetenskapliga studier (Magne Holme och Krohn
Solvang, 1997). Kvalitativa studier innebär att skapa en förståelse för det
som studeras och kunna redovisa resultat utan att för den skull vara
subjektiv. Svårigheter kan uppstå exempelvis om forskaren
missuppfattar situationen eller om det brister i kommunikationen.
En kvalitativ studie utgår från forskarens bakgrund i ämnet. Denna kan
bestå av egna erfarenheter eller tidigare studier. Utifrån dessa har
forskaren en uppfattning att utgå ifrån. För att lyckas med metodiken
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krävs fysisk närvaro, exempelvis genom platsbesök och intervjuer, samt
tillit och förståelse.

3.2.1 Litteraturstudie
Inledningsvis har en litteraturstudie genomförts för att bygga vidare på
tidigare kunskaper inom Lean i allmänhet och visuell planering i
synnerhet, men också för att öka förståelsen av begreppet kvalitet
eftersom det hänger tätt ihop med såväl Lean som med studiens syfte.

3.2.2 Intervjuer – metodik
Studiens empiriska underlag utgörs av intervjuer. Enligt Hellspong
(2014) behövs empiri i all forskning som inte handlar om ren utveckling
av teorier. Empiri handlar om vår erfarenhetsmässiga bild av omvärlden,
som här ges genom samtal med människor som har erfarenhet inom det
aktuella området. Kylén (2004) beskriver intervjun som ett möte och ett
samtal som gör det möjligt att få insikt i hur intervjuobjektet känner och
tänker.
Intervjuerna har genomförts med trattmodellen som
utgångspunkt. De var styrda i den bemärkelsen att samtliga
intervjuobjekt, oavsett befattning och yrkesroll, har fått besvara samma
frågor. En intervju enligt trattmodellen består av sex olika efter varandra
följande steg:
1. Öppning: en kort presentation av intervjuaren och om avsikten
med intervjun samt om intervjuns upplägg och frågorna.
Informera om hur svaren kommer användas i arbetet.
2. Fri berättelse: varje ny fråga får besvaras fritt.
3. Precisering: konkreta exempel och beskrivningar utifrån den fria
berättelsen.
4. Kontroll: syftet är att kontrollera budskapet för att undvika
missförstånd och motstridiga uppgifter. Be om fler exempel.
5. Information: när alla frågor är ställda sammanfattas intervjun och
intervjuobjektet ges utförligare information om arbetet.
6. Avslutning: tackar för hjälpen och ger information om nästa steg.
Kontrollerar om det går bra att citera ur intervjun.

3.2.3 Intervjuer – genomförande
Intervjuerna har utförts i syfte att ge en ökad förståelse för nuläget på
Skanska Grundläggning Nord. Dessutom har de bidragit med värdefulla
insikter och synpunkter från medarbetarna om ett önskvärt framtida läge
i distriktet. Intervjuerna har genomförts med personer som arbetar i
gemba – i det här fallet ute i den dagliga byggproduktionen:
produktionsledare och yrkesarbetare.
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Totalt omfattar studien sex intervjuer, med fyra tjänstemän och två
yrkesarbetare. Samtliga arbetar på Skanska Grundläggning Nord.
Intervjufrågorna har utformats med studiens övergripande syfte som
utgångspunkt. Stor vikt har lagts vid att formulera öppna frågor som det
går att prata fritt till.
Intervjupersonerna fick veta i samband med presentationen av
intervjun att de skulle komma att vara anonyma i rapporten. Någon
ljudinspelning har inte förekommit, istället har anteckningar förts på
dator under intervjuerna och dessa har sammanställs efter respektive
intervjutillfälle. Citat från intervjuerna som kan läsas i denna rapport är
ordagranna. Underlaget intervjuerna utgått från återfinns i bilaga 1.

3.3 Avgränsningar
3.3.1 En vanlig missuppfattning
Många företag som försöker implementera Lean misslyckas på grund av
att de fokuserar för mycket på användandet av de enskilda verktygen som
ingår ”verktygslådan” som följer med Lean, istället för att se till helheten
(Liker, 2009). Detta isolerade synsätt är inget annat än en
missuppfattning. För att fungera långsiktigt krävs istället att Lean
genomsyrar hela verksamheten och företagskulturen: Lean angår alla
medarbetare, från högsta ledningen och ända ner till ”golvet”.
Systemet som Lean utgör är med andra ord större än dess
ingående beståndsdelar tillsammans, och optimering av enskilda delar
kommer därför inte per automatik resultera i en optimerad helhet
(Bicheno et. al., 2013.). Litteraturen inom Lean är enig om att Lean ska
implementeras som ett förhållningssätt – inte som enskilda metoder eller
verktyg. Utgångspunkten är att en organisation aldrig blir ”färdig” med
Lean, det går alltid att bli bättre.

”Vid normala temperaturer är vatten en vätska. Dess
beståndsdelar är syre, väte och gaser. Du kan aldrig förstå
egenskaperna hos vatten genom att studera syre och väte.”
(Bicheno et. al., 2013. s.12.)
3.3.2 Den nödvändiga paradoxen
Med detta sagt är det direkt paradoxalt att bryta ut ett enskilt ”Leanverktyg” ur sitt sammanhang och studera det i en verksamhet. Det
strider mot hela den övergripande idén med Lean. I och med studiens
relativt ringa omfattning begränsas dock arbetet till att studera valda
delar av Lean, främst visuell planering, men också gemba.

17

Examensarbete: VISUELL PLANERING ENLIGT LEAN

18

4. RESULTAT
Kapitel fyra redovisar resultatet från de genomförda intervjuerna, vilket innebär
en nulägesbeskrivning baserad på en sammanvägning av intervjupersonernas
berättelser.

4.1 Det blir aldrig som planerat
4.1.1 ”Vi bara löser allting hela tiden”
Produktionsledningen på Skanska Grundläggning är inte rädd för att allt
inte blir som planerat – det är snarare underförstått att ett projekt aldrig
kommer gå att genomföra till 100 % så som det var tänkt från början.
Skanska Grundläggning består av problemlösare som ser det som en del
av det vardagliga arbetet att hantera oförutsedda händelser. Det kan
exempelvis vara fråga om problem med geotekniken, att beställaren vill
ändra eller lägga till något, eller att projekteringen är försenad.
Emellanåt är det problematiskt att vara första enhet som anländer
och ska påbörja produktionen på en ny arbetsplats. Arbetet tvingas
emellanåt börja utifrån endast förfrågningsunderlag, innan det finns
färdiga och godkända bygghandlingar. I dessa fall är det förstås svårt att
få en uppfattning om helheten i projektet. Projektens start- och slutdatum
är kända parametrar, men vad som händer där emellan är inte alltid lika
konkret. Ju tydligare beställaren är med underlag redan från början,
desto lättare blir det att planera.

”Vi bara löser allting hela tiden.”
(Citat ur intervju, Skanska Grundläggning Nord)

4.2 Tidplanering inom Skanska Grundläggning Nord
Redan när kontrakt skrivits för ett projekt skapas en preliminär tidplan i
Asta Powerproject. Anbudet kan också innehålla en övergripande
tidplan. Ett projekt planeras sedan mer ingående utifrån kalkylen inför
produktionsstart. I optimalfallet skapas denna planering en till fyra
veckor innan produktionsstart. Tyvärr ges inte alltid så bra
förutsättningar, och framförhållningen i projekten är ofta otillräcklig för
att produktionsledningen ska ha möjlighet att upprätta en fungerande
och väl genomtänkt tidplan. Det kan bero på att beställaren inte
tillhandahåller tillräckligt med information eller att arbetssättet brister i
det egna distriktet.

4.2.1 Gantt-scheman i Asta Powerproject
De intervjuade tjänstemännen är överens om att en tidplan skapad i Asta
Powerproject i praktiken inte är till speciellt mycket hjälp för framdriften
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av ett projekt eftersom den inte säger något om utförandet eller om
sambanden mellan olika aktiviteter. Gantt-schemats funktion blir
snarare att redovisa start- och slutdatum för respektive aktivitet och för
projektet som helhet, än ett verktyg för att följa upp tidplanen. En tidplan
som dessutom uteslutande finns digitalt är inte till någon nytta för
yrkesarbetarna som i normalfallet inte har tillgång till datorer.
Arbetet på Skanska Grundläggning kännetecknas av operativt
arbete ute i produktionen och därför riskerar uppföljning och
bearbetning av tidplanerna i Asta Powerproject att falla mellan stolarna
när andra arbetsuppgifter pockar på uppmärksamhet.

4.2.2 Varierande ansvarsområden
För tjänstemännen på Skanska Grundläggning säger titeln inte så mycket
om vilka ansvarsområden som ingår i en persons yrkesroll:
arbetsuppgifterna varierar från projekt till projekt. Det är inte ovanligt
att arbetsledaren attesterar fakturor och följer upp projektets ekonomi
samtidigt som han eller hon leder det operativa arbetet ute på
byggarbetsplatsen. Uppföljning av tidplaner och annan administration
hamnar inte alltid högt upp på agendan under stressiga dagar ute i
produktionen.

”Det är inte så att jag ’bara är ute och arbetsleder’.”
(Citat ur intervju, Skanska Grundläggning Nord)

Det råder delade meningar inom Skanska Grundläggning Nord
angående vilken yrkesroll som ansvarar för tidplaner i ett projekt, och på
vems bord planeringen rent formellt ligger. Av intervjuerna framgår att
det i praktiken inte finns någon gemensam kunskapsbas att utgå ifrån
kring hur arbetet med tidplanering ska bedrivas. Rutiner finns i Vårt sätt
att arbeta, men kännedomen om dessa och användandet av dem varierar
i distriktet. Hur planeringsarbetet inför och under ett projekt bedrivs
beror mer på vem som utför det, än att en specifik rutin efterlevs.
Enligt Vårt sätt att arbeta är det projektchefen som äger tidplanen
för ett projekt. Han eller hon ansvarar för att det upprättas en tidplan och
skapar dessutom ofta den första övergripande planen tillsammans med
arbetsledaren på projektet. En genomgående uppfattning i distriktet är
att det i slutändan är arbetsledaren som i praktiken arbetar med
administrationen kring tidplanen, ofta för att denne är enda tjänsteman
som är på plats på heltid i ett projekt. Det finns inga rutiner på hur
planeringsarbetet ska bedrivas fortlöpande under produktionstiden, det
är upp till varje enskild arbetsledare att bestämma hur han eller hon vill
arbeta med det.
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I små projekt, exempelvis sådana med en produktionstid på två till fyra
veckor, kräver beställaren inte alltid en skriftlig tidplan med uppföljning.
För egen del skapar produktionsledningen alltid mer eller mindre
formella tidplaner för att kunna följa upp produktionens framdrift. I
större projekt med fler involverade enheter blir logistiken ofta en faktor
som kräver planering och då upprättas tidplan oavsett om beställaren
efterfrågar det eller inte.

4.2.3 Skedesplaner
Det förekommer visuell planering i form av så kallade skedesplaner i
planeringen av ett projekt. Skedesplanen visar den planerade
produktionen i veckovisa etapper. Planen är en illustration i form av en
översiktsplan med markeringar i olika färger och former som informerar
om vad som ska göras den aktuella veckan, vilken utrustning som
behövs, vem som utför arbetet och var det pågår. Dessutom visas andra
involverade enheter som befinner sig inom samma arbetsområde.
När det finns skedesplaner i ett projekt underlättas
samordningen mellan olika discipliner som ofta arbetar tätt ihop på en
liten yta. Figur 4.1 på nästa sida är ett exempel på en skedesplan hämtad
från ett projekt på Skanska Grundläggning Nord.

4.2.4 Yrkesarbetarnas roll i tidplaneringen
Yrkesarbetarna på Skanska Grundläggning är specialister som har stor
erfarenhet av arbetet med pålning och borrning. De spenderar nästan
uteslutande sina arbetsdagar i gemba och är därför de som har den mest
heltäckande uppfattningen om tillståndet i produktionen. Detta medför
att de har förmåga att se på arbetet ur ett annorlunda perspektiv än
produktionsledningen: yrkesarbetarna har god insikt i vad som är
genomförbart och vad som inte kommer fungera i praktiken. Därför är
de ofta involverade redan i planeringen av ett projekt, då
produktionsledningen för en kontinuerlig rådgivande dialog med dem i
syfte att kunna planera så tillförlitligt som möjligt. Denna dialog sker
vanligen över telefon eftersom att yrkesarbetarna ofta befinner sig i
produktionsstadiet på ett annat projekt när ett nytt projekt ska planeras.
Det är både tjänstemännens och yrkesarbetarnas önskan att
yrkesarbetarna ska få möjlighet att sätta sig in i ett projekt tidigare än vid
produktionsstart. I den bästa av världar får yrkesarbetarna besöka
projektplatsen innan produktionsstart för att bilda sig en uppfattning om
hur arbetet bör bedrivas utifrån det aktuella projektets förutsättningar.
När så är fallet kan produktionsledningen planera tillsammans med
yrkesarbetarna och rådfråga dem under framtagandet av tidplanen.
Detta ökar möjligheterna att åstadkomma en tillförlitlig planering.
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Yrkesarbetarna blir mer engagerade och motiverade att leverera ett gott
resultat när de fått vara med och tycka till och säga sina åsikter redan i
planeringsskedet. Då kan produktionen dessutom komma igång
snabbare än om det upptäcks först vid tänkt produktionsstart att
schaktning behöver utföras eller att underlaget kräver stockmattor för
maskinens skull. När den här sortens praktiska förberedelser är gjorda
och inte behöver påbörjas först när yrkesarbetarna anländer sparas tid
och produktionen kan sätta igång utan fördröjning.

Figur 4.1: Principexempel på skedesplan från ett grundläggningsprojekt på Skanska.
Större figur återfinns i bilaga 3.

4.2.5 Uppföljning och kommunikation
De intervjuade är överens om att det viktigaste vid förändringar och
oförutsedda händelser och problem är att kommunicera med beställaren
i realtid. Hur tidplaner bearbetas och följs upp varierar från projekt till
projekt. Faktorer som har betydelse är framförallt beställarens önskemål
och projektens storlek. I den egna organisationen följs planeringen upp i
tillräcklig omfattning för att kunna driva projektet framåt, även om
denna uppföljning ofta är muntlig och av mer informell karaktär.
Ett sätt att hela tiden ha en uppfattning om framdriften kontra
tidplanen är att följa upp antalet slagna eller borrade pålar. Det är
standard att denna del av produktionen dokumenteras i så kallade
pålprotokoll och en del produktionsledare väljer dessutom att pricka av
de färdiga pålarna på en utskriven ritning för att skapa en visuell
överblick av produktionsläget.
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4.3 Svårigheter
4.3.1 Tjänstemännens breda ansvarsområden
Brist på tid är den största gemensamma nämnaren hos tjänstemännen
vad gäller hinder i arbetet med tidplanering. Produktionsledningen på
Skanska Grundläggning har ofta ett helhetsansvar ute på projekten: det
är mycket som ska hinnas med och arbetsuppgifterna och
ansvarsområdena är inte alltid glasklara. Det är en fråga om
prioriteringar, och många gånger vinner det praktiska arbetet ute i
produktionen över att administrera en tidplan inne på kontoret.
Arbetsledaren kan vara enda tjänstemannen på plats och ansvarar då för
att produktionen kan fortskrida så friktionsfritt som möjligt.
Tjänstemännen beskriver hur de många gånger får vara ute i
produktionen och ”släcka bränder” som uppstår, snarare än att arbeta
långsiktigt och strukturerat.

4.3.2 Vårt sätt att arbeta
De intervjuade tjänstemännen menar att Vårt sätt att arbeta är ett bra stöd
i arbetet. Däremot är det långt ifrån alltid anpassat för att bedriva
grundläggningsprojekt. Dels för att denna typ av projekt ofta är kortare
än exempelvis ett husprojekt, och dels för att det ofta är fråga om
komplexa projekt som inte är förutsägbara.

4.3.3 Geoteknik
Geotekniska undersökningar utförs i planeringsstadiet, ofta av
beställaren eller någon denne anlitar. Dessa undersökningar är av
varierande kvalitet och ofta skapas förseningar på grund av att de
verkliga markförhållandena inte stämmer överens med resultatet av den
genomförda undersökningen. Markens egenskaper kan variera mycket
på en till synes liten yta, något som försvårar arbetet med att planera för
grundläggning.
Det är omöjligt att utföra en fullständigt heltäckande geoteknisk
undersökning. Därför innebär grundläggningsarbete alltid en osäkerhet:
det är vardag att oväntade markegenskaper skapar förseningar i ett
projekt, exempelvis för att beställda pålar inte passar längdmässigt då
avståndet till fast berg är kortare eller längre än beräknat. Problem med
geotekniken kan leda till alltifrån ringa till stora förseningar beroende på
problemets karaktär.

4.4 Planering utifrån erfarenhet
Skanska Grundläggning Nord har flertalet äldre produktionschefer som
arbetat längre i branschen och tack vare det har stor kunskap om
grundläggning. Dessa personer har lärt sig av erfarenhet hur lång tid
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olika arbetsmoment tar och vilka risker som finns, samt vilka hinder som
riskerar att uppstå och är därför väl förtrogna med att planera
produktionen. Detta resulterar ofta i en intern planering som finns ”i
huvudet” hos produktionschefen, istället för en fysisk planering, något
som medför att en nödvändig kunskapsöverföring ibland uteblir.
Det finns goda exempel i distriktet där arbetsledare tidplanerar
tillsammans med sin produktionschef när det är möjligt, och på så sätt
får tillfälle att lära sig mer om resonemanget bakom planeringen.
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5. ANALYS
I femte kapitlet analyseras resultatet i kapitel fyra kopplat till studiens
bakgrundsfakta.

5.1 Gemensamma arbetssätt
En gemensam uppfattning är att det inte finns något etablerat arbetssätt
vad gäller tidplanering på Skanska Grundläggning Nord. I en värld där
planeringen är allt annat än statisk och förutsättningarna kan komma att
ändras så ofta som dagligen önskar både tjänstemän och yrkesarbetare
att det ska finnas tydliga riktlinjer.

5.1.1 Visuell planering enligt Lean
I en fabrik, exempelvis inom verkstadsindustrin, är möjligheterna att
optimera det rent praktiska arbetssättet med visuell planering
överlägsna och mer långsiktiga jämfört med en verksamhet som bygger
upp nya ”fabriker” i varje projekt. Det finns ingen mening med att
rigoröst tillämpa visuell planering enligt Lean: i fallet grundläggning
gäller det att klargöra syftet med att visualisera arbetet. Genom att
besvara frågan ”varför” blir det också lättare att hitta ett lämpligt och
genomförbart ”hur”. Utifrån det kan arbetssättet byggas upp på ett sätt
som är anpassat till verksamheten.
En metod för tydlig och enkel men samtidigt informativ visuell
planering är uttalat önskvärt inom Skanska Grundläggning Nord, givet
att det finns rutiner för hur arbetet ska bedrivas och följas upp på ett
effektivt sätt. Administration av detta slag är som bekant en ständig kamp
mot klockan och ett inslag som ofta får se sig nedprioriterat i
konkurrensen med den dagliga produktionen ute på byggarbetsplatsen.
Önskemålen om visuell planering går å andra sidan hand i hand med
Lean och tanken om att arbetet ska bedrivas så enkelt och visuellt tydligt
som möjligt. Hinder för att uppnå detta är avsaknad av en gemensam
kunskapsbas att utgå ifrån, samt en svag förankring av beslut och
gemensamma arbetssätt.

5.1.2 20-punktslistan – en välkommen kompromiss
Den gemensamma uppfattningen i distriktet är att Vårt sätt att arbeta är
ett kraftfullt stöd som tyvärr inte alltid går att applicera på
grundläggningsprojekt. Planeringsarbetet ska fylla ett syfte och kännas
meningsfullt, annars är risken stor att det prioriteras ned till förmån för
”viktigare” arbetsuppgifter. Här utgör 20-punktslistan en välkommen
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kompromiss där distriktet valt att fokusera på de (för grundläggning)
mest relevanta delarna av VSAA och använda dem i sitt arbete i
projekten.

”I västerländska företag lägger ledningen ibland ner lite väl
mycket tid på att formulera verksamhetens vision, men
misslyckas med att göra den förståelig för hela organisationen,
så att den kan översättas i handling på alla nivåer.”
(Bicheno et. al., 2013. s.48.)

5.1.3 Kunskapsöverföring
Produktionsledning i byggbranschen är komplext oavsett vilken sorts
verksamhet det är fråga om. Erfarenhet och kunskap är ovärderliga
tillgångar att ta tillvara på i en bransch som genomgår ett stort
generationsskifte. Inom Skanska Grundläggning Nord finns mycket
erfarenhet som kan tas tillvara och vara till nytta för den yngre
generationen och för att säkerställa hög kvalitet och framgångsrika
projekt även i framtiden.

5.2 Uppföljning
På projekt som använt sig av frekvent avstämning i form av korta
morgonmöten är denna uppföljning ett uppskattat inslag i både den
dagliga produktionen och i planeringsarbetet. Detta av såväl tjänstemän
som yrkesarbetare. Avstämningen gör att samtliga medarbetare får en
överblick av projektet som helhet och gör att problem kan fångas upp i
tid och åtgärdas. Dessutom ökar känslan av delaktighet när medarbetare
från olika nivåer får komma till tals och uttala sina åsikter om
produktionen och tänkbara förbättringar av densamma.
Avstämningsmötena genomförs mer eller mindre medvetet i
”Lean-anda” på så sätt att de företrädesvis äger rum i gemba, i det här
fallet på eller i nära anslutning till byggarbetsplatsen. Uppföljningen
genomförs alternativt på platskontoret där de berörda samlas kring
ritningar och illustrationer. Allt för att minska risken för missförstånd
och för att underlätta för de olika parterna att delta i mötet utan att mötet
i sig blir en tidstjuv.

5.2.1 Skedesplaner mer användbart än Gantt
Att ändra en tidplan i Asta Powerproject tillför inte alltid så mycket, för
den operativa verksamheten är det mer användbart att kommunicera
nuläget och förändringar med skedesplaner.
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Ett Gantt-schema är förvisso visuellt i den meningen att det illustrerar
tidplanen i skalenliga staplar som ger läsaren en uppfattning om
tidsåtgången. Däremot är den sortens planering inte särskilt praktisk i
den dagliga verksamheten på Skanska Grundläggning, då den inte säger
något om utförandet.
Skedesplanen däremot är flerdimensionell. En blick på den
sortens visuella planering ger mer relevant information än bara
tidsramar, och samtidigt ett sammanhang eftersom den även visar på
arbetsområdet. Det gör det lättare att upptäcka framförallt rent logistiska
svårigheter. Ett Gantt-schema kräver samläsning med en översiktsplan
för att nå samma förståelse. Planer i Asta Powerproject är användbart
som övergripande tidplan med hela projektets start- och slutdatum och
andra viktiga milstolpar, samt etappindelning för större projekt.

5.3 Förberedelser
Alla störningar går inte att planera bort, det är ett allmänt känt och väl
accepterat faktum i arbetet med grundläggning. Som första enhet på
plats i ett projekt är det en del av ”charmen” att oväntade problem och
hinder uppstår. Det tillhör helt enkelt det dagliga arbetet och ska tas om
hand som vilken annan arbetsuppgift som helst.
Störningar förekommer alltid, det är fakta. Förberedelser kan
däremot minska de negativa effekterna av dessa och ge projektet
förutsättningar för en tillfredställande framdrift även när allt inte blir
som planerat. Genom att vara väl förberedd ökar också förmågan att vara
flexibel genom att snabbt kunna identifiera alternativa lösningar under
resan fram till målet.

5.3.1 Geoteknik
Skanskas ledningssystem beskriver vikten av förberedelser för att skapa
bästa möjliga förutsättningar för lyckade projekt. I fallet med
grundläggning är geotekniska undersökningar en viktig del av dessa
förberedande åtgärder inför produktionsstart.
Bristande undersökningar eller användande av inaktuella sådana
försvårar möjligheterna att planera produktionen på ett rimligt sätt och
skapar problem som skulle kunna undvikas om kvaliteten på underlagen
i produktionsplaneringen säkerställdes.
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6. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
I kapitel sex dras slutsatser utifrån litteraturstudie, resultat och analys. Kapitlet
syftar till att ge relevanta förslag på framtida förbättringar att tillämpa inom
Skanska Grundläggning Nord.

6.1 Visuell planering i praktiken
Definitionen av visuell planering inom Lean är bred och det är upp till
varje enskild organisation att bestämma hur arbetssättet bör bedrivas i
praktiken. Det finns ingen universallösning eller regelbok, och en stor del
av resan fram till en fungerande visuell planering handlar om att föra
dialog med de medarbetare som faktiskt ska använda sig av den.

6.1.1 Anpassning till grundläggning
Visuell planering enligt Lean utgår från en tavla, ofta whiteboard, som
är strategiskt placerad i fabriken och där planeringen utgörs av färgglada
papperslappar. Grundläggning innebär ofta trånga arbetsytor och
logistiken är alltid en utmaning. Dessutom bedrivs produktionen
uteslutande utomhus i alla olika sorters väder. Därför är det svårt att
placera en visuell tavla på lämplig plats ute i gemba.
Syftet med att använda visuell planering är inte på något vis att
efterlikna användandet inom industriell tillverkning – inom
grundläggning behövs anpassning till verksamheten för att distriktet ska
kunna dra nytta av arbetssättet. Detta gör att tavlans placering inte är
given från projekt till projekt. Detta är en av alla praktiska frågor och
spelregler som behöver bestämmas innan ett projekt startar.

6.1.2 20-punktslistan
20-punktslistan är en nyligen genomförd omarbetning av det som
tidigare hette 30-punktslistan. Nästa steg kan och bör vara att utreda
kännedomen kring listan i distriktet och förklara dess syfte och tänkta
användning. För att komma till användning behöver listan bli ordentligt
befäst bland medarbetarna, dels för att alla ska känna till målen och
kraven som ställs men också för att det ska finnas ett gemensamt synsätt
och förståelse i arbetet.

6.1.3 Skapa förutsättningar i gemba
Tjänstemännen på Skanska Grundläggning spenderar generellt mycket
tid ute i den dagliga verksamheten. Detta är helt nödvändigt för
framdriften, men kan också ses som tillfällen att skaffa erfarenhet inför
framtida projekt genom att uppleva och se möjligheter och svårigheter
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med egna ögon istället för att bara få rapporter om arbetet och dess
resultat in till kontoret.
En användbar visuell planering är strategiskt placerad. Den ska
inte vara undangömd i ett hörn, utan ett lättillgängligt verktyg. För att
detta ska fungera behöver det också prioriteras.
Delar av planeringsarbetet bör definitivt bedrivas ute i gemba
tillsammans med yrkesarbetarna. Då kan flera synsätt och olika
erfarenheter tillsammans skapa en planering som håller för de olika
kraven som ställs. Det blir också lättare att utföra kontinuerliga och
effektiva avstämningar av produktionen när planeringen är visuell och
lättillgänglig, något som bidrar till att upptäcka avvikelser i tid.
Dessutom får medarbetarna en ständig överblick över hur framdriften
går kontra tidplan.

6.1.4 Gemensamma rutiner och spelregler
Ett annat sätt att skapa förutsättningar för fungerande arbetssätt är att ha
en gemensam utgångspunkt i distriktet för hur planeringsarbetet ska
bedrivas under projekten. Alla inblandade i ett projekt behöver
kännedom om hur arbetet bedrivs, även om denna kan vara olika
detaljerad beroende på befattning.
Vad som är lämpliga rutiner och spelregler för planering varierar
från projekt till projekt, men dessa ska vara färdigställda innan
projektstart i dialog med ansvariga på projekten. Frågor att ställa kan
exempelvis vara:
 Hur ofta ska vi ha avstämningsmöten?
 Vem ansvarar att följa upp tidplanen?
 Hur ofta ska uppföljning ske?
 Vad innebär uppföljning? Vad ska göras rent praktiskt?
 Vilka personer deltar i uppföljningen? Internt? Externt?
Med dessa spelregler klargjorda och kommunicerade innan
produktionen startar är sannolikheten större att uppföljningen faktiskt
kommer ske.

6.1.5 Tidigare involvering av yrkesarbetarna
Yrkesarbetarna måste involveras tidigare i planeringsarbetet. Deras
input är ovärderlig för att projektet ska kunna drivas enligt plan redan
från början, för att inte tala om det ökade engagemanget det medför att
få vara med och påverka sin arbetssituation. Om tanken är att
maskinerna ska kunna köras igång direkt efter etablering och startmöte
krävs rättvisa förutsättningar. När yrkesarbetarna ser en arbetsplats kan
de direkt säga vilket behov de har av förberedelser i form av
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exempelvis schakt och stockmattor. Är dessa saker ordnade den tänkta
startdagen sparas mycket tid.
Intervjuerna vittnar om tillfällen då planeringen är genomförd
men sedan inte går att använda i praktiken. Många gånger är detta något
som hade kunnat konstateras direkt om yrkesarbetarna fått se platsen
från början, innan produktionsstart. Lean handlar om att investera i
långsiktigt lönsamma aktiviteter istället för att arbeta kortsiktigt och
”släcka bränder”. På längre sikt lönar det sig att låta yrkesarbetarna se
sitt kommande projekt och kunna ge sin bild av det innan det är dags för
produktionsstart. Tid och pengar som förloras på projektet de för
tillfället är på tjänas in i nästa tack vare de goda förutsättningarna och
förberedelserna som skapas genom prioriteringar.

”If you fail to plan, you are planning to fail.”
(Citat av Benjamin Franklin)

6.1.6 Hjälpmedel
Den visuella planeringen måste vara lätt att ändra på eftersom
förutsättningarna kan ändras från dag till dag. I distriktet finns goda
exempel på användande av whiteboard. Möjliga tekniska hjälpmedel bör
också utredas, exempelvis surfplattor. Informationen i dessa kan
uppdateras i realtid och det sparar både pengar och miljö att inte skriva
ut ritningar och planer vid varje ändring. Hanteringen av ändringar blir
ett viktigt inslag här: för att veta vad som förändrats sedan den förra
utgåvan behöver det markeras på ett tydligt sätt för att minska risken för
missförstånd.
Tekniken kan även vara till hjälp de gånger yrkesarbetarna inte
har möjlighet att göra ett platsbesök innan produktionsstart, då de kan
få foton eller videoklipp som illustrerar arbetsområdet skickat till sig och
på så sätt få en uppfattning om projektet och behovet av förberedelser.

6.2 En gemensam grund att utgå ifrån
Oavsett vilka arbetssätt Skanska Grundläggning Nord väljer att använda
sig av gäller det att förankra visioner, beslut och tillvägagångssätt i hela
kedjan av medarbetare. Det finns en spridning i distriktet kring hur
arbetet bedrivs och samtidigt en önskan om att samtliga ska arbeta på
liknande sätt oavsett projekt, och ta vara på varandras goda exempel och
idéer för att möjliggöra utveckling och förbättring av metoder och
arbetssätt.
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”Ska vi använda Asta* så måste ju alla kunna det.”
(Citat ur intervju, Skanska Grundläggning Nord).
*Asta Powerproject är programvaran Skanska använder för att
skapa tidplaner.

6.2.1 Förståelse en viktig nyckel
Den varierande och ständigt komplexa verksamheten som
grundläggning utgör försvårar arbetet med att skapa statiska rutiner som
är möjliga att tillämpa på alla projekt. Användandet av visuell planering
förutsätter ett klart, tydligt och uttalat syfte, annars riskerar det att ses
som ytterligare ett abstrakt verktyg i mängden. Det räcker inte att
meddela att projekten ska arbeta med visuell styrning. Syftet och
visionen ska framgå tydligt och förstås av såväl tjänstemän som
yrkesarbetare och beställare. Först då kommer verktyget att nyttjas
framgångsrikt. Visuell planering ska inte ses som ett måste, utan som
något som används därför att det faktiskt underlättar det dagliga arbetet
ute i projekten. Förståelse för vinsterna är en viktig nyckel för en lyckad
implementering av arbetssättet.

”Den stora frågan är ’vad är syftet med verksamheten?’.
Denna enkla fråga leder fram till att reducera slöseri,
komplexitet och byråkrati.”
(Bicheno et. al., 2013. s.17)

Förståelse är inget som uppnås över en natt. Det kräver en
genomtänkt, medveten och riktad insats i distriktet: en implementation
av detta slag behöver utgå från en gemensam grund och ett gemensamt
synsätt. Detta kräver kommunikation och tydlighet från ledningens sida,
samt uppföljning och en öppenhet som välkomnar medarbetarna att
delta i förbättringsarbetet och komma med åsikter och tankar kring
detsamma. Det räcker inte att skriva rutiner, ladda upp dem på intranätet
och förvänta sig att personalen självmant ska börja använda sig av dem.
Tydliga rutiner är oerhört viktiga, men utan en lika tydlig
kommunikation och en strukturerad implementation kan det snarare ses
som slöseri med tid och resurser att upprätta dessa.
Vilka rutiner som ska utgöra denna grund är upp till
medarbetarna att bestämma. De ska inte skrivas inne på chefens kontor;
de bör snarare skapas ute i gemba och i så stor utsträckning som möjligt
tillsammans med medarbetarna som sedan ska använda rutinerna i sitt
dagliga arbete.

32

Kapitel 6. Slutsatser och rekommendationer

6.2.2 Strukturerad kunskapsöverföring
För sin egen del behöver de äldre produktionscheferna bara ha tidplanen
i huvudet: de vet av erfarenhet hur lång tid saker tar och i vilken ordning
det är lämpligt att driva projektet framåt, samt vilka hinder som
vanligtvis uppstår. När produktionscheferna som är äldre går i pension
försvinner samtidigt massor av erfarenhet och kunskap med dem. Denna
behöver fångas upp och föras vidare innan det är för sent.
Också här behövs en ömsesidig förståelse för fördelarna med att
strukturerat överföra kunskap till den yngre generationen, även om det
är mer tidskrävande. Tidplaneringen är ett verktyg att använda för
denna kunskapsöverföring. Goda exempel från distriktet i dagsläget är
att arbetsledarna, när tid finns, kan sitta ner med sin produktionschef vid
tidplaneringen och föra en dialog för att lära sig mer om bakgrunden till
planeringen och vad som bör finnas i åtanke vid planeringen.

6.3 Växla till ett långsiktigt perspektiv
Skanska talar om vikten av förberedelser för att nå lyckade projekt.
Projektförberedelserna kan genomföras grundligare om det finns ett
långsiktigt synsätt och en framförhållning i planeringen, framförallt vad
gäller involvering av yrkesarbetarna.

6.3.1 Projektförberedelser
På kort sikt kan det upplevas som slöseri att bli stillastående exempelvis
en halv dag på ett pågående projekt för att yrkesarbetarna ska få
möjlighet att besöka nästa projekt och kunna ge instruktioner om vad för
slags förberedelser de behöver för att kunna starta produktionen
omgående när det väl är dags. I långa loppet kommer det däremot löna
sig att ”offra” dessa timmar. När maskinen slipper inleda
produktionstiden med att stå still för att schaktningen inte är tillräcklig
eller för att det saknas stockmattor, så tas dessa timmar igen direkt, både
vad gäller tid och pengar.
Här gäller det att se till helheten i distriktet – inte till det enskilda
projektet. Det kan tyckas märkligt att ett projekt ska bekosta delar av
förberedelserna för nästkommande projekt, men när detta arbetssätt
kommit i rullning i distriktet är denna kostnad egentligen tilltagen redan:
det egna projektet har fått hjälp med förberedelserna från föregående
projekt och kunde därmed starta produktionen omgående tack vare bra
framförhållning och en iordninggjord arbetsplats. Detta arbetssätt är inte
möjligt att tillämpa på alla projekt på grund av den tidsbrist som ofta
uppstår. Däremot går det att prioritera detta oftare än vad som görs idag:
om det är allmänt känt att det kommer försvinna tid då yrkesarbetarna
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ska förbereda nästa projekt, så kan detta tas med i planeringen redan från
början.

6.3.2 Möjligheter med geoteknik
Det råder inga tvivel om att det är slöseri med tid, pengar och resurser
att skapa en tidplan som raseras direkt på grund av att den geotekniska
undersökningen är bristfällig. Däremot är det ofta beställaren som
tillhandahåller de geotekniska undersökningarna vilket försvårar
kravställningen. Förståelse för problematiken med de geotekniska
undersökningarna inom distriktet räcker inte för att påverka beställaren.
I anbudsskedet är det dessutom svårt att ställa krav på bättre
undersökningar då detta kan vara kostsamt vilket äventyrar chanserna
att få projektet. Det som kan göras är att försöka få beställaren att förstå
vikten av bra undersökningar, att visa på vinsterna med att ha bra
underlag redan från början för att ha möjlighet att skapa tillförlitliga
planeringar som minimerar riskerna för att behöva forcera arbetet i ett
senare skede.
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BILAGA 1
Intervjuunderlag





Presentation
Examensarbete: Visuell planering enligt Lean
6 intervjuer med samma frågor: 4 tjm, 2 ya
Anonymitet

Intervjufrågor
1. Personlig bakgrundsbeskrivning
a. Titel
b. Yrkesroll/ansvarsområden
c. Utbildning
d. Övrigt
2. Hur ser arbetet med tidplanering av ett projekt ut?
a. I vilket skede görs tidplanen?
b. Vem/vilka är ansvarig/a?
c. På vilket sätt är du delaktig?
3. Hur följs planeringen upp under produktionstiden?
a. Finns det rutiner för uppföljningen?
4. Hur och var presenteras tidplanen på ett projekt?
5. Hur kommuniceras tidplaneringen och förändringar av den?
a. Inom den egna verksamheten på projektet?
b. Till övriga involverade enheter på projektet?
6. Hur vet du att ni ligger i fas i produktionen (d.v.s. hur arbetet går
jämfört med den gjorda tidplaneringen)?
a. Hur hanteras oförutsedda händelser?
7. Hur skulle du vilja att arbetet planerades och kommunicerades?
Konkreta förslag?
a. Vem/vilka anser du ska planera?
b. Hur tycker du att uppföljning bör ske?

B1

BILAGA 2
Figur 2.3
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BILAGA 3
Figur 4.1
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