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SAMMANFATTNING 
Byggbranschen är en tillverkningsindustri som skiljer sig från andra tillverkningsindustrier. 
Hårda krav på slutprodukten, tillfälliga fabriker och en varierande efterfrågan gör 
byggbranschen till en unik bransch. För att balansera alla intressenter och samtidigt tillgodose 
befolkningen med tak över huvudet och en god infrastruktur ställs branschen inför många och 
svåra utmaningar.  
 
Likt alla tillverkningsindustrier så strävar även byggbranschen mot högre kvalitet. Högre 
kvalitet på produkten samt processen. Det visar sig att ökad kvalitet minskar totalkostnad, ger 
bättre arbetsmiljö samt är bättre för klimatet. För att erhålla högre kvalitet i verksamheten 
används olika typer av kvalitetsverktyg. I den här rapporten utreds hur visuell styrning, som 
kvalitetsverktyg, bidrar till ökad kvalitet och gemenskap.  
 
Visuell styrning handlar om att utnyttja människans visuella inlärningsförmåga och inte 
endast utnyttja den auditiva. Fenomenet finns runt oss hela tiden, t.ex. trafikskyltar, menyer 
på restauranger, reklamskyltar osv. Men att på djupet granska och optimera verktyget för det 
avsedda ändamålet har visat sig ge goda effekter på arbetsmiljön, processen och 
slutprodukten. 
 
Examensarbetet är uppbyggt av en litteraturstudie, intervjuer, enkäter och observationer. 
Syftet med arbetet är att ge en bild av den upplevda effekten av kvalitetsverktyget och 
undersöka om det finns förbättringsområden.  
 
Utifrån resultatet används visuell styrning i mindre utsträckning vid mindre projekt men 
verktyget är uppskattat bland både yrkesarbetare och tjänstemän. Det konstateras dock att 
effekterna av verktyget är ett resultat av engagemanget bakom användandet. Hälften av 
tjänstemännen önskar mer utbildning och stöd i visuell styrning men de poängterar också att 
användandet måste vara projektanpassat och att användaren hittar ett eget arbetssätt som den 
trivs med.  
 
 
 
Nyckelord: Byggproduktion, Visuell styrning, Kvalitet, Effektivitet, Engagemang 
  



 

  

ABSTRACT 
 
The construction industry is a manufacturing industry that differs from other manufacturing 
industries. Hard demands on the end product, temporary factories and varying demand make 
the construction industry a unique industry. To balance all stakeholders while at the same time 
supplying the people with roof over their heads and a good infrastructure, the industry faces 
many and difficult challenges. 
 
Like all manufacturing industries, the construction industry is also aiming for higher quality. 
Higher quality of the product as well as the process. It turns out that increased quality reduces 
total cost, provides better work environment and is better for the climate. In order to obtain 
higher quality in the business, different types of quality tools are used. This report investigates 
how visual management, such as quality tools, contributes to increased quality and 
community. 
 
Visual management involves human visual learning ability and not only utilizing the auditory. 
The phenomenon is around us all the time, for example traffic signs, menus in restaurants, 
billboards, etc. However, in-depth review and optimization of the tool for the intended 
purpose has been shown to have a good impact on the work environment, process and end 
product. 
 
The project work is based on a literature study, interviews, questionnaires and observations. 
The purpose of the work is to provide a picture of the perceived effect of the quality tool and 
to investigate if there are improvement areas. 
 
Based on the results, visual control is used to a lesser extent in smaller projects, but the tool is 
appreciated by both officials and craftsman. However, it is noted that the effects of the tool 
are the result of the commitment behind the use. Half of the officials want more education and 
support in visual management, but they also point out that the use must be project-oriented 
and that they also find a custom way of working. 
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1. INLEDNING 
För ett framgångsrikt företag är arbetet med kvalitetsutveckling en förutsättning. Att hela 
tiden leta efter nya, effektivare metoder, är en del i arbetet med ständiga förbättringar. Visuell 
styrning är ett av de kvalitetsverktyg som Skanska har valt att använda. Syftet med verktyget 
är att skapa en bättre arbetsmiljö, effektivisera och få ett bättre flyt i produktionen [1,11]. 
 
Byggprocessen består av olika skeden. Produktionsskedet är perioden efter att 
bygghandlingarna är färdigställa och innan byggnaden går över till förvaltningsskedet. 
Produktionsskedet är den delprocess som är känsligast och behöver mest övervakning och 
planering för att hålla de tid- och kostnadsramar som bestämts i ett tidigare skede. 
Produktionen involverar många olika aktörer och med det ökar risken för oförutsedda 
händelser och avvikelser. När en oförutsedd händelse inträffar påverkar det ofta de andra 
aktörerna på arbetsplatsen och åtgärder behöver vidtas. De åtgärder som vidtas för att minska 
påverkan och för att produktionen ska fortgå så ostört som möjligt kallas för styrning. 
Styrning är med andra ord de åtgärder som vidtas för att produktionen ska nå de uppsatta 
målen [2,6]. 
 
Verktyget visuell styrning har sin styrka i det proaktiva arbetet men också i avstämningssyfte. 
Berörda ska vet vad som ska ske på arbetsplatsen innan det sker. Att minimera risken för 
missförstånd och säkerställa att informationen når ut till alla minskar risken för att 
produktionen stannar upp på grund av tveksamheter. Att medarbetare känner delaktighet och 
gemenskap ger också förutsättningar för högre kvalitet. Många framstående profiler inom 
kvalitetsutveckling betonar vikten av medarbetarnas vilja av att känns sig delaktiga. Jan 
Carlzon säger till exempel "En människa som inte har information kan inte ta ansvar. En 
människa som har information kan inte undgå att ta ansvar." [1,11,14]. 

1.1 Syfte  
Syftet med examenarbetet är att undersöka hur Skanska Väg och Anläggning i Örebro med 
omnejd arbetar med visuell styrning samt att kartlägga om det finns utrymme för förbättring 
av användandet med visuell styrning. Visuell styrning är ett kvalitetsverktyg som syftar till att 
underlätta informationsdistributionen samt öka engagemanget och känslan av gemenskap på 
en arbetsplats. Att mäta effekten av att implementera visuell styrning som kvalitetsverktyg är 
komplicerat i byggbranschen. För att mäta förbättringen i kronor eller tid så skulle processen 
behöva mätas utan visuell styrning och sedan behöver man mäta en identisk process med 
visuell styrning. Även om ett sådant test av verktyget skulle genomföras så skulle det inte ge 
en beskrivning av den totala effekten av verktyget. Visuell styrning bidrar även med vinster 
som inte går att mäta i pengar eller i tid som t.ex. känslan av delaktighet. Syftet med rapporten 
är därför att se hur yrkesarbetarna upplever effekten av verktyget och hur tjänstemännen 
upplever att arbeta med visuell styrning samt deras syn på verktyget. 
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1.2 Avgränsningar  
De avgränsningar som görs för det här ämnet beror dels på arbetets omfattning som är 
begränsad till 15 högskolepoäng, men också på grund av den bredd på tillämpning som 
verktyget visuell styrning har. Dessutom att studien är kopplad endast till Skanska Väg och 
Anläggning i Örebro med omnejd. Studien kommer utgå från Skanskas arbete med visuell 
styrning, där en bra grund redan har lagts för verktyget. 
 
Den första avgränsningen är att de enkäter och intervjuer som genomförs endast är på 
Skanskas projekt. 
 
Den andra avgränsningen är att studien endast fokuserar på väg- och anläggningsprojekt. 
 
Den tredje avgränsningen är att de empiriska studierna som genomförs med yrkesarbetarna är 
endast i Örebrodistriktet (Bergslagen). 
 
De avgränsningar som görs leder till att arbetets resultat kommer vara en studie på lokalnivå 
med inriktning mot Väg och Anläggning, det innebär dock inte att arbetet inte kan vara 
vägledande för Skanska i hela Sverige och för alla typer av byggnationer.  
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2. Metod   
I metodkapitlet beskrivs studiens tillvägagångssätt och vilka metoder som använts. 
 

2.1 Metodbeskrivning  
Rapporten har grundats på en empirisk studie och på observationer vid studiebesök på 5 olika 
hus- och anläggningsprojekt hos Skanska Väg och Anläggning Örebro för att få en tydlig bild 
av hur läget ser ut idag. Även litteraturstudie har använts för att ge en ökad förståelse i ämnet 
och även för att ge bakgrund och kontext till varför visuell styrning används i 
tillverkningsprocesser. 
 

2.2 Litteraturstudier  
Litteraturstudien har genomförts för att få en grund att arbeta vidare på och för att kunna 
skapa relevanta enkäter och intervjufrågor. Begreppet visuell styrning, hur visuell styrning 
kan användas, och fördelarna med att använda sig av visuell styrning har studerats. 
 

2.3 Studiebesök och observationer   
Ett studiebesök har genomförts på samtliga projekt som studerats i studien. För att få en god 
inblick i hur visuell styrning används på de olika projekten lades besöken i samband med 
morgonmöten/daglig genomgång. Tack vare besöken erhölls en god förståelse i hur daglig 
genomgång hanteras och hur visuella styrningen används i nuläget. 
 

2.4 Kvalitativa intervjuer  
För att mäta den upplevda effekten av visuell styrning och arbetet med visuell styrning har 
kvalitativa intervjuer gjorts med tjänstemän under studiebesöken. Intervjuer genomfördes med 
de tjänstemän som ledde de besökta projekten. Även en operativ chef på Skanska Väg och 
anläggning vars arbetsuppgifter bland annat bestod av att arbeta med implementeringen av 
visuell styrning, intervjuades.  
 
Intervjuerna bestod till största del av öppna frågor men dialoger kring frågorna har 
förekommit. Samtliga intervjuer bandades och varade mellan 15-20 minuter. De finns i 
transkriberad version som bilaga. Även frågeformuläret som använts finns tillgängligt som 
bilaga.  
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2.5 Enkätundersökning  
Två olika enkäter användes för att kunna rikta frågorna till respektive yrkesgrupp. Den första 
enkäten delades ut till alla närvarande yrkesarbetare i samband med studiebesöken. Den 
bestod av 13 frågor som riktades till yrkesarbetare och syftade till att ge en bild av hur de 
upplever att information förmedlas till dem på arbetsplatsen. Den syftar även till att ge en 
känsla av om de tror på en mer digital form av informationshantering på arbetsplatsen. 
 
Den andra enkäten var en webbenkät som vår handledare Mattias granskade och skickade ut 
till tjänstemän som arbetar inom produktion i Örebro med omnejd. Den bestod av 17 frågor 
och var avsedd för tjänstemän. Syftet med den enkäten var att kartlägga hur de tycker att det 
är att arbeta med visuell styrning och om de har eller har fått tillräckligt med stöd för ett 
fungerande arbete med visuell styrning. 
 
För att få så många svar på enkäterna som möjligt utformades frågorna som påstående och 
svaren efter en graderad skala. Genom att använda en graderad skala istället för JA/NEJ eller 
fritext så gavs en mer detaljerad bild av situationen. Frågorna bestod av påståenden som var 
korta och koncisa för att uppnå en ökad svarsfrekvens. Enkäten innehöll också ett par frågor 
där enkätsvaren fick utrymme att kort framföra egna synpunkter. Enkäten tog cirka 5 minuter 
att besvara.  
 
Frågorna i enkäterna är utformade som påståenden. Den första enkäten bestod av 5 alternativ 
där den som svarar får ange ett värde mellan 1-5 om huruvida påståendena överensstämmer 
med deras uppfattning. 1 motsvarade "Instämmer inte alls" och 5 motsvarade "Instämmer 
helt". 
 
Den andra enkäten bestod av 6 alternativ där 1 motsvarade "Instämmer inte alls" och 6 
motsvarade "Instämmer helt".  
  



 

 5  
 
 
 

2.6 Validitet och reliabilitet  
Litteraturen som använts har granskats och utvärderats med hänseende på trovärdighet innan 
den använts i rapporten. Litteraturen har även granskats med hänseende att vara applicerbar 
på byggindustrin. Visuell styrning som begrepp är inte traditionellt sett kopplat till 
byggverksamhet.  
 
En stor del av denna rapport grundar sig i enkäter och intervjuer. När en stor del av underlaget 
till en rapport hämtas från enkäter och intervjuer så lämnar det utrymme för en del felkällor. 
Enkätfrågorna som använts ska försöka fånga en upplevd effekt, vilket kan uppfattas som 
väldigt abstrakt och är därför svårt att besvara på en till synes "enkel" enkät. Vissa frågor kan 
även tolkas som utmanande i den mening att enkätfrågan är ute efter att fånga om personen 
förstår ett begrepp eller dylikt vilket kan leda till att enkätsvararens stolthet blockerar för ett 
öppet svar. En annan utmaning är att enkätsvararen kan känna en moralisk skyldighet till 
företaget vilket kan influera hens svar. För att åstadkomma en så tillförlitlig undersökning 
som möjligt består enkäterna av enkelt formulerade påståenden som graderas på en graderad 
skala [8]. 
 

2.7 Metodkritik 
Metodvalen som använts i den här rapporten är valda utifrån en önskan om att få mäta de 
mjuka parametrar som visuell styrning bidrar med. Det innebär att frågorna som använts i 
enkäterna och i intervjuerna har utformas på så sätt att de ger en beskrivande bild av den 
upplevda effekten av visuell styrning, och inte en mätbar ökning i effektivitet. En nackdel 
med detta kan vara att resultatet av rapporten ger mycket utrymme för tolkning och inte någon 
numerisk ökning av effektivitet. Att mäta effekterna av verktyget, visuell styrning, är 
komplicerat eftersom projekten varierar i storlek, utformning och utförande. Ett bra sätt för att 
mäta effekterna av ett kvalitetsverktyg är därför att mäta medarbetarnöjdheten. Att visuell 
styrning bidrar till en ökad effektivitet visas i annan forskning som framkommit under 
litteraturstudien.  
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3. Teori 
Resultatet av litteraturstudien presenteras i kapitel 3. 

3.1 Kvalitet 
Begreppet "kvalitet" kan innebära olika saker beroende på vem man frågar. I det här kapitlet 
reds begreppet ut och ett försök görs för att ge förståelse för vad kvalitet och 
kvalitetsutveckling är. Kvalitet kopplas ofta till en produkts livslängd och duglighet men 
begreppet innefattar mycket mer. En definition av kvalitet på en produkt skulle gå att 
sammanställa relativt enkelt i en mening, "Kvaliteten på produkt är dess förmåga att 
tillfredsställa, och helst överträffa, kunders behov och förväntningar" [1]. 
 
Produktkvalitet är det som i slutändan ger framgång för ett företag. Kvalitén på processen som 
leder fram till produkten eller tjänsten är fundamentalt för att kunna arbeta med offensiv 
kvalitetsutveckling, som i sin tur lägger grunden för framtida förbättringar och 
effektiviseringar i företaget [1,2]. 
 
Kvalitetsarbete och arbetet med kvalitetsutveckling måste genomsyra hela verksamheten för 
att företaget ska bli framgångsrikt genom att minimera slöseri, minska totalkostnad och 
bibehålla tillfredsställda och återkommande kunder. Ett välutvecklat kvalitetsarbete syftar 
alltså till att öka lönsamheten och minska kvalitetsbristkostnader [1,2]. 
 

3.1.1 Kvalitetsbristkostnader  
Kvalitetsbristkostnader är kostnader för åtgärder, omarbeten eller ersättning i olika former 
som uppstår på grund av att processen inte har varit tillräckligt kvalitetssäkrad. Begreppet 
"kvalitetskostnad" används ibland men kan uppfattas som missvisande eftersom det inte är 
kostnaden för kvalitetsarbetet som kostar utan de åtgärder som måste vidtas på grund av att en 
avvikelse uppstått. Att implementera ett välutvecklat kvalitetsarbete i förbyggande syfte kan 
vara kostsamt men är samtidigt en långsiktig investering som med god marginal kommer 
minska totalkostnaden och öka lönsamheten i företaget [1]. 
 
Kostnader för kvalitetsbristkostnader är en utgiftspost som innefattar många olika händelser 
och avvikelser. Att information inte når fram till rätt mottagare inom ett företag leder ofta till 
missförstånd eller oklarheter, vilket i sin tur kan leda till att beslut inte kan fattas i tid eller att 
arbete görs fel, vilket i sin tur kan leda till att processen tar onödigt lång tid. Att processer 
kräver mer resurser, i form av tid och material, är en kostnad som hade kunnat undvikas om 
informationshanteringen i processen höll högre kvalitet. Utfallet av bristande 
informationshantering är alltså en kvalitetsbristkostnad [1]. 
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När en kvalitetsbrist upptäcks och behöver åtgärdas, i syfte att arbeta mot ständiga 
förbättringar, så används någon form av kvalitetsverktyg. Kvalitetsverktyg är verktyg som 
syftar till att kvalitetssäkra en delprocess eller en funktion i en process. I arbetet med att ta 
fram ett kvalitetsverktyg letas nya arbetsmetoder för att säkerställa att en högre kvalitet 
uppnås. Om detta är fallet är målet att standardisera det arbetssättet. Bristande 
informationshantering är bara ett exempel på kvalitetsbristkostnad men är också ett väldigt 
viktigt sådant, eftersom kommunikation har en nyckelroll för att skapa en framgångsrik 
framtid för ett företag [1]. 
 
Ett kvalitetsverktyg för att säkerställa att information når ut till alla berörda och att 
information hanteras på ett effektivt sätt på en arbetsplats är visuell styrning. Visuell styrning 
handlar i teorin om att utnyttja människans visuella inlärningsförmåga istället för att endast 
utnyttja den auditiva inlärningen [1,3]. 
 

3.2 Medarbetare 
Allt arbete med kvalitetsutveckling och förbättringsarbete landar i arbetet med människor. Det 
är medarbetarna som definierar företaget. Systemet vinner alltid över människan, alltså de 
rutiner och de standardiserade arbetsmetoderna som medarbetarna jobbar i, men det utesluter 
inte det faktum att det är människorna i företaget som utgör potentialen i företaget [1,3]. 
 
De system som upprättas för att minimera risken för fel på grund av mänskliga faktorer som 
t.ex. slarv, personliga bekymmer eller dylikt är västliga för ett långsiktigt företag. Att endast 
använda sig av rutiner och standardiserade arbetsmetoder kommer dock inte vara tillräckligt 
för att eliminera kvalitetsbristkostnader och uppnå total kvalitet. Det beror dels på att 
kvalitetsarbetet är ändlöst, alltså saknar ett färdigt stadium och dels på grund av att det är 
medarbetarna i processerna som utgör den avgörande delen i kvalitetsarbetet [1]. 
 

3.2.1 Delaktighet 
Enligt Salancik [1, s366] uppnås kvalitet i handling om medarbetarna känner en känsla av 
delaktighet och ansvar.  
 
För att uppnå det psykologiska tillståndet bör ansvarsuppgiften förmedlas och formuleras på 
ett sätt som skapar den önskade effekten hos medarbetarna. Uppgifter ska vara konkreta och 
tydligt avgränsade. Om det finns tvivel i vad som ingår i uppgiften är risken att den delen av 
uppgiften uppfattas som "någon annans" [1]. 
 
Det ska också vara tydligt vilka konsekvenser som blir om uppgiften inte utförs korrekt. Om 
tron finns att någon annan rättar till det som blivit fel, så minskar också känslan av 
ansvarstagande. Ökar kostnaden för konsekvensen, ökar också ansvarstagandet, enligt 
Salancik [1]. 
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Det är viktigt att delegeringen av ansvar sker i en offentlig miljö. Hur vi framstår för andra är 
betydelsefullt för oss. Att delegering av ansvar sker öppet inför andra medarbetare leder till att 
individen som fått ansvaret framstår som viktig och värdefull. Alltså resultatet av det positiva 
sociala intryck som det erhålls uppmuntrar och ökar känslan av delaktighet [1]. 
 
Den sista punkten handlar om att uppgiften ska vara självvald. Det är viktigt att man känner 
sig som ägare till uppgiften, att den är självvald. Med den friheten som kommer med att få 
välja uppgift kommer också känslan av ansvarstagande. Det är inte motiverande att ta ansvar 
för en uppgift som man blivit påtvingad [1]. 
 

3.2.2 Ansvar ger engagemang 
För ett lyckat kvalitetsarbete är det väsentligt att skapa förutsättningar för delaktighet i 
arbetet. Därför måste ledningen underlätta och göra det enkelt för medarbetare att vara 
delaktiga och aktiva i förbättringsarbetet och i att påverka beslut. Medarbetare måste uppleva 
en känsla av delaktighet, ansvar och engagemang för att kunna utföra ett så bra arbete som 
möjligt [1]. 
 
Jan Carlzon menar att "När en människa i frihet får ta ansvar frigörs resurser som annars inte 
är tillgängliga". Figur 1 som är hämtad från "Riv Pyramiderna" är en cirkel för förbättring och 
visar de positiva effekterna som uppstår vid delegering av ansvar [1]. 
 

 
Figur 1. "Den goda cirkeln". En figur över förbättring.  

 
 
  



 

 9  
 
 
 

3.3 Information 
Informationen fyller flera syften och att informationen kanaliseras på ett effektivt sätt inom 
projektet är av stor vikt. Med en välfungerande informationshantering skapar man en anda i 
projektet som bidrar till att alla i organisationen känner engagemang och medansvar [4]. 
 
I byggproduktion finns ett stort informationsbehov som skapas av att planer utarbetas av ett 
begränsat antal människor, samtidigt som man vänder sig till ett stort antal användare. De som 
planerar projektet besitter mycket kunskaper om projektet och dess tänkta genomförande. Det 
är viktigt att denna kunskapsmassa till så stor del som möjligt når ut till de berörda enheterna i 
verksamheten. Utarbetade och väl genomtänkta rutiner för hur informationshanteringen kring 
produktionsplaneringen ska gå till bör därför finnas i alla företag [2,4]. 
  
Det är viktigt att ägna stort intresse för att sprida information om produktionens upplägg till 
alla som berörs. Detta bör göras både innan och under produktionens gång. Informationen bör 
vara selektiv, väl anpassad till mottagarens roll och i lämplig form. Genomgång kring en plan 
underlättar väsentligt för mottagaren och undanröjer även i många fall eventuella svårigheter 
om planens innebörd [4]. 
 
Under produktionstiden pågår ofta ett stort antal aktiviteter med många underentreprenörer i 
aktion och även många leveranser som ska styras. Detta kräver en fortlöpande 
flervägsinformation i olika riktningar. Det är viktigt att budskapen når alla berörda och att 
respons ges för att kunna bearbeta synpunkter och utbyta idéer [4]. 
 
Att regelbundet hålla möten ute på arbetsplatsen är ett lämpligt sätt att sprida information i 
alla riktningar. Dessa möten sker ofta som morgonmöten före dagens/skiftets produktion 
påbörjas. Mötena brukar vara 5-15 minuter och hållas av den Platschef eller Arbetsledare som 
ansvarar för projektet. Deltar på mötena gör de tjänstemän, yrkesarbetare och 
underentreprenörer som ska arbeta på arbetsplatsen under dagen/skiftet. Under mötena bör 
fokus ligga på att sprida den information som teamet behöver just nu. Mötena skapar en 
gemensam bild av dagens produktion och sker som en del av visuell styrning [4,5]. 
 

3.4 Ledning 
Ledningen har ett betydande ansvar för det fortlöpande kvalitetsarbetet. Organisationens 
ledning måste på ett tydligt och starkt sätt engagera sig i arbetet med kvalitetsutveckling och 
vidare med ständiga förbättringar. För att inte ge blandade signaler till medarbetare, och på så 
vis ge sken av att kvalitetsarbetet "inte är så viktigt", så måste ledningen markera att man 
menar allvar genom att förbättra sina egna ledningsprocesser och för att påvisa att arbetet med 
kvalitetsutveckling gäller hela företaget. Görs inte detta ordentligen finns risk att det uppstår 
en "vi mot dom"-känsla där de som jobbar längre ner i hierarkin inte upplever att ledningen är 
seriösa när de ger nya riktlinjer för verksamheten [1,6]. 
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Ledningen är beroende av medarbetarna för att uppnå mål som verksamheten satt. Det är 
alltså av stor vikt att medarbetarna och ledningen förstår varandra och jobbar mot 
gemensamma mål för att företaget ska bli framgångsrikt [1]. 
 
Förklara, beskriva och argumentera är en stor del av ledarskapet. Genom ett engagerat 
ledarskap som drivs av kommunikation uppnås delaktighet, förståelse och en övertygelse om 
att arbetet är betydelsefullt. Idag sker mycket av kommunikationen via olika typer av medier, 
t.ex. e-post eller information på intranät. Sådan typ av informationshantering och 
kommunikation kan leda till att saker blir olästa och att missförstånd eller oklarheter uppstår. 
Behovet av personlig och direkt kommunikation har därför ökat starkt på senare tid [1]. 
 
Visuell styrning och daglig genomgång som verktyg syftar just till att öka den direkta 
kommunikationen och att undanröja utrymme för missförstånd. Om en oklarhet uppstår kan 
man omgående få frågan förklarad en ytterligare gång. Muntlig kommunikation innebär mer 
än bara de ord som sägs. Kroppsspråk och tonläge är en stor del i muntlig kommunikation och 
i och med det kan det vara betydligt enklare att ta till sig informationen [1]. 
 

3.5 Kvalitetsverktyg 
Företag som systematiskt och på ett innovativt sätt arbetar med kvalitetsutveckling har visats 
sig nå stora framgångar i marknadsposition, lägre interna kostnader och snabbare framtagning 
av nya produkter. Svenska företag generellt måste fokusera mer på kvalitetsarbetet och arbetet 
med ständiga förbättringar för att följa med i den globala utvecklingen. En undersökning från 
Ny Teknik, 2005[1] visar att konkurrenskraften hos många svenska företag halkat efter på 
grund av att man, exempelvis, inte hanterat kvalitetsfrågor i produktionen på ett internationellt 
konkurrenskraftigt sätt [1]. 
 

3.5.1 Erfarenhetsåterföring 
Inom byggproduktion är erfarenhetsåterföring svår att få till. Ofta beror det på att den som 
behöver få erfarenheten återkopplad och den som besitter erfarenheten är olika aktörer och 
ofta från olika företag. T.ex. kan en yrkesarbetare tycka att hen inte har någon vinning i att 
berätta om problem eller förbättringsmöjligheter för konstruktören. Erfarenhetsåterföring är 
en viktig delprocess i förbättringsarbetet och en förutsättning för effektivisering [2,3]. 
 
En erfarenhet är en personlig upplevelse och om den ska leda till utveckling av fler personer 
än den enskilde måste erfarenheten spridas och återföras. Genom att erfarenheter omvandlas 
till data eller återförs via möten kan processer förbättras och effektiviseras. Dokumentation av 
framgångsrika metoder är en förutsättning för arbete med ständiga förbättringar som i sin tur 
är avgörande för ett lyckat kvalitetsarbete [2]. 
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3.5.2 Standardisering 
Det brukar sägas att inget byggprojekt är det andra likt och att varje byggprojekt är unikt. 
Dock så förekommer de flesta processerna i flertalet av projekten. Detta innebär att det finns 
en god bas av processer som kan standardiseras och utvecklas genom att fånga upp det som 
går att återanvända [7]. 
 
Att ha kunskap om hur arbetet utförs idag är en förutsättning för att kunna förfina och 
utveckla bättre processer och rutiner. Det gäller att hitta de rutiner som är viktiga att anpassa 
till aktuell typ av produktion och standarder som fungerar generellt. En standard ska spegla ett 
gemensamt arbetssätt och vara en tydlig beskrivning av ett avsett tillstånd eller en process. 
Standardiserade processer ger möjlighet till systematisk förbättring och en stabilitet i 
företagets verksamhet [7]. 
 

3.6 Visuell styrning 
Oavsett om ett företag producerar avancerade ventilationskomponenter eller enklare 
köksredskap så är det människor i processen som designar, planerar, producerar, kontrollerar 
och testar produkten. Dessa individer är viktiga för att säkerställa att företaget når kostnads-, 
kvalitets- och leveransmål. Att få med personalen är alltså en anledning till att visuell styrning 
bör implementeras av ledningen [3,5]. 
 
Kombinationen av människans hjärna och handarbete är ett bra exempel på multi-axel 
manipulator, men trippelkombinationen mellan ögat, hjärnan och handen kan vara den 
optimala formen av avläsning (ögat), bearbetning (hjärnan) och handling (handen). Till 
skillnad från en sensor som alltid indikerar status beroende på variabler så kan ögat fånga 
information, hjärnan processar informationen till handling, och handen agerar snabbt utifrån 
information från hjärnan. Olikt en sensor så utvärderar hjärnan ibland informationen felaktigt 
[3]. 
 
Den mänskliga faktorn hos individer kräver därför enkelhet, träning och upprepningen vid 
inlärning av nya metoder eller aktiviteter. Därför måste de signaler/information som vi vill att 
ögat ska registrera och hjärnan att processa, vara tydlig, klar och koncis. Detta för att inte 
lämna utrymme för tveksamheter när den kommande handlingen sker. Visuell styrning syftar 
alltså till att underlätta flödet mellan den information som förmedlas till handling som 
förväntas av informationen [3]. 
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3.6.1 Visuell styrning i samhället 
Visuell styrning är egentligen inget nytt. Nästan all utbildning och undervisning är uppbyggd 
med någon form av visuellt hjälpmedel. I grundskolan som exempel ansvarar läraren för att 
alla elever ska förstå och ta till sig informationen. För att lyckas med det använder sig läraren 
av en tavla där alla elever samtidigt kan se och ta till sig informationen. Samma teori 
tillämpas också i byggprocessen där flera yrkesarbetare och medarbetare ska se informationen 
samtidigt [3,9]. 
 
Ett annat utmärkt exempel ur vardagslivet är trafikskyltar och trafiksignaler. Trafikskyltar 
behöver inte studeras, deras betydelse framgår omedelbart. Trafiksignaler är ännu viktigare då 
det handlar om liv och död. Då används den enklaste formen av symbol, alltså endast färg. 
Även om trafikskyltar är väldigt enkla och bara kräver ett ögonkast för att förstå, så används 
endast färg för att göra informationen ännu tydligare på trafiksignaler [9]. 
 

3.6.2 Visuell styrning i produktion 
Det visuella innebär att man kan titta på processen och få en överblick. De som berörs av den 
aktuella informationen ska snabbt kunna se om arbetsmomentet följer det standardiserade 
arbetssättet eller om det föreligger någon avvikelse eller ändring i utförandet. Det visuella ska 
alltså minska behovet av att hålla information i huvudet eller att informationen måste 
bearbetas innan budskapet har mottagits och en förståelse för situationen har erhållits 
[5,10,11]. 
 
För att det inte ska krävas någon vidare tankekraft för att ta till sig den väsentliga 
informationen är det också av betydelse att "nervcentralen", alltså manskapsboden, är 
strukturerad och sorterad. En av huvudanledningarna till att använda visuell styrning är just 
att inga problem ska förbli dolda. All information ska vara öppen och synlig. Problem som 
uppstår ska genast göras "verkliga" genom att de noteras på en allmänna planeringstavla så att 
en arbetsledare eller annan ansvarig kan åtgärda problemet/avvikelsen [5,10]. 
 
För att göra planeringstavlan och informationen i manskapsbodarna hanterlig och överskådlig 
är det av vikt att etableringen hålls städad och sorterad. En filosofi som berör detta är 5S. S:en 
i 5S står för: Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa en vana. 5S används för att 
synliggöra problem. Används det på ett smart sätt är det en värdefull del i en process med 
visuell styrning [2,10,12].  
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3.6.3 Projektstorlekar 
Projekt varierar i storlek. Oavsett om det är en bro som ska byggas eller om det är en kortare 
sträcka med VA-ledningar som ska läggas så behövs visuell styrning. Dock behöver inte 
användningen av visuell styrning vara statisk. Att projektanpassa användandet är viktigt dels 
för att hålla uppe engagemanget och dels för att inte skapa en känsla av påtvingad 
användning. Tidigare i den här uppsatsen konstateras att visuell styrning bidrar till effektivitet 
och bättre arbetsmiljö i form av delaktighet och lagkänsla. 
 
Problemet som dock kan uppstå när ett projekt inte involverar ett större antal medarbetare är 
att den visuella styrningen kan upplevas som överflödig eftersom den eller de personer som 
ska utföra en aktivitet ofta redan vet innan arbetsdagen börjar vad de ska göra. Vid sådana 
situationer är det viktigt att inte glömma de mjuka parametrar som den visuella styrningen 
medför. En liknelse kan vara arbetet med arbetsmiljö och riskhantering. Arbetet kan uppfattas 
som icke-värdeskapande men är dock oerhört viktigt för att det handlar om medarbetarnas 
hälsa och välmående. 
 
För att inte gå miste om de arbetsmiljöeffekter som visuell styrning bidrar till är det av stor 
vikt att hitta goda arbetssätt för visuell styrning [11]. 
 

3.6.4 Arbetsmiljö i industri och tillverkning 
Börnfelt (2006) undersöker i sin doktorsavhandling förändringar i arbetsmiljö och anställdas 
upplevelser av sitt arbete över tid efter implementerade av Lean och framförallt visuell 
styrning. Resultatet visar att industrianställdas arbetstillfredsställelse ökar genom arbetet med 
ständiga förbättringar och arbetet med problemlösning, men att arbetsbelastningen samtidigt 
kan öka genom tävlan mellan grupper och ökad kontroll av arbetet. Sammanvägt kan ändå 
konstateras att arbetet med offensiv kvalitetsutveckling och användandet av visuell styrning 
ökar tillfredställning i arbetet [16]. 
 
Anställda inom hälsa- och sjukvård som arbetat i hög grad med Lean-verktyg som 
standardiserat arbetssätt, värdeflödesanalys och visuell styrning upplevde efter två år mindre 
ovisshet, mindre krav och mindre osäkerhet i arbetet. Läkare upplevde en minskad arbetstakt 
och fler möjligheter för utveckling och inflytande [16].  
 
  



 

 14  
 
 
 

3.7 Visuella planeringstavlor 
Planeringstavlor används för att tydliggöra händelser och aktiviteter. Planeringstavlor kan 
utformas på olika sätt, ofta är det projektanpassade. Här nedan i Figur 2 visas ett exempel på 
hur en visuell planeringstavla kan se ut. De styrkor som finns med att använda en 
planeringstavla som ett visuellt hjälpmedel är att den visualiserar gemensamma mål, skapar 
ett större engagemang och minimerar risken för fel på grund av oklarheter [5,10,11]. 
 

 
                   Figur 2. Visuell planeringstavla, fotad vid ett av projektbesöken 
 
Möten kring planeringstavlan sker vanligtvis en gång per dag och där får yrkesarbetare, 
underentreprenörer och platschefer tid att prata, diskutera och klargöra planeringen för den 
dagliga verksamheten. Oavsett om den visuella planeringstavlan är analog eller digital så är 
den uppdelad i olika fält, som innehåller olika information. Exempel på information som kan 
visualiseras är: Mål, Veckoplanering, Till/från-matris, Beslutlista, Avvikelser, 
Händelser/Leveranser. Det är värt att här upprepa vikten av att ha en strukturerad tavla med 
information som endast är nödvändig och helst endast nödvändig för det dagliga arbetet 
[2,4,5,10]. 
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3.7.1 Analoga planeringstavlor 
Analoga planeringstavlor är den vanligaste formen av visuella planeringstavlor. Det är ofta en 
White board-tavla som är uppdelad i olika fält. Beroende på vilken planeringsteknik man valt 
att använda så används färgad tejp för att skapa rutnät eller indelning av fält på tavlan. Post-it 
lappar har under en längre tid varit ett populärt arbetssätt för att visualisera frågor. Post-it 
lappar ger också en bild över mängden problem som kan uppstå vid projektstart. Magneter för 
att fästa ritningar eller annan information i pappersform är också vanligt. Magneter i olika 
färg och form används också för att tydliggöra yrkesgruppers arbetsuppgifter och för att 
enkelt kunna skilja deras planering från andra yrkesgruppers planering [5,13,14]. 
 
Styrkorna med analoga visualiseringsverktyg, som planeringstavlor, är att de ger en 
transparens och en dynamik som inte kan uppnås med digitala verktyg. Människan ska trots 
allt vara i fokus och kommunikationen mellan människor ska vara i centrum, inte 
kommunikationen mellan människa och dator [5,14]. 
 

3.7.2 Digitala planeringstavlor 
Digitala planeringstavlor som visuellt hjälpmedel är inte lika vanligt och används ofta som ett 
komplement till en klassisk analog planeringstavla. En digital lösning som komplement består 
ofta av en skärm där information om projektet visas i en rullande bildserie. Det förkommer 
också att man kopplar in en dator till en projektor för att sedan på en duk visa agendor för 
möten, introduktionsfilmer, ritningar eller annan information som flera behöver ta del av. Att 
planeringstavlan är helt digital förekommer nästan aldrig på grund av det är mer praktiskt med 
penna och White board [5,24]. 
 

3.8 Digitalisering 
Datadriven innovation, alltså data och dataanalys som används för att utveckla processer, nya 
produkter, organisationer och marknader, är en av hörnstenarna för tillväxt på 2000-talet. 
Datadriven innovation har dessutom potential att avsevärt höja konkurrenskraft, höja 
produktivitet samt att effektivisera utnyttjandet av resurser [15]. 
 
IT-sektorn har hittills varit drivande i att dra nytta av möjligheterna med dataanalys. Men 
intresset har ökat snabbt från andra verksamheter i näringslivet som ser möjligheter med att 
utnyttja data i sina processer. I tillverkningsindustrin har digitaliseringen redan kommit en bra 
bit. Ett exempel på det är sensorer som på produktionsutrustning används för att samla in data 
om produktionen. Den informationen som sensorn samlar in används bl.a. för att effektivisera, 
övervaka och automatisera produktionen. Ett annat exempel är lastbilstillverkaren Scania, 
som samlar in stora mängder data i realtid från uppkopplade lastbilar. Data som till exempel 
hur mycket föraren gasar, bromsar och låter motor stå i tomgång analyseras och används 
sedan för att utveckla fordonen mot en lägre bränslekonsumtion [15]. 
 



 

 16  
 
 
 

Ett antal studier visar att på företag som använder analys av data ökar arbetsproduktiviteten 
med 5-10 % jämfört med de som inte gör det. Resultatet av dessa studier kan dock inte 
generaliseras eftersom effekten kan variera mellan olika sektorer samt andra faktorer [15]. 
 

3.8.1 BIM 
Ett lysande exempel på hur datainnovation och IT kan öka effektivitet i byggsektorn är BIM. 
BIM står för Building Information Modeling, och är en vidareutveckling av CAD-tekniken. 
BIM är en 3-D modell med attribut kopplat till modellen, vilket visualiseras i Figur 3. Till 
exempel en modellerad vägg kan man förse med information som t.ex. vikt, material, littera, 
leveranstid m.m. Dessa objekt utgör tillsammans en byggnadsinformationsmodell, en BIM-
modell. BIM-modellen kan sedan användas för att ta fram b.la mängdlistor, leveransplaner, 
inköpsplanering och arbetsplatslogistik. Om mycket information tilldelas en BIM-modell i 
tidigt skede så kan mycket arbete besparas senare i projektet [14]. 
  
 

 
  Figur 3. Definitioner av dimensioner 
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3.9 Byggstyrning och planering 
Alla typer av projekt kräver någon form av planering och styrning. Oavsett om det gäller 
enklare vardagsprojekt eller byggprojekt i mångmiljonnivå. Även om projekt är små eller 
välplanerade utfaller de sällan, nästan aldrig, exakt som man tänkt sig. Som i exemplet i Figur 
4 där styrning/åtgärd behövs för att nå det planerade målet. De tidiga beräkningarna och 
prognoserna som görs är baserade på erfarenhet, och eftersom man inte kan se in i framtiden 
resulterar det alltid i en kvalificerad gissning. Precis som att en väderprognos kan vara svår att 
ta fram är ett byggprojekt, med ett stort antal aktörer och aktiviteter, lika svårt, om inte 
svårare. Skillnaden är dock att det går att påverka utfallet av ett byggprojekt, alltså styra 
projektet [14]. 
 

 
               Figur 4. Illustration över man i eka som styr mot sitt mål. 
 
Styrning av byggprojekt syftar till att påverka byggproduktionen så att de mål som satts nås, 
och för att projektet ska närmar sig den prognos som spåddes i tidigt skede. Styrning av 
byggprojekt innefattar många olika styrverktyg och aktiviteter som alla på olika sätta syftar 
till att genomförandet blir så effektivt som möjligt och att nå de olika uppsatta målen [14].  
 

3.9.1 Styrverktyg 
När avvikelser dyker upp gäller det att snabbt försöka åtgärda dem. För att styra produktionen 
används flera olika verktyg, några nämns nedan [6]. 
 
Arbetsberedning. I samband med byggstart bör man fastställa aktiviteter som är extra känsliga 
för störningar eller som utgör en risk. Att detaljplanera sådana aktiviteter kallas för att man 
gör en arbetsberedning. Genom att göra arbetsbredningar så minimeras risken för att 
störningar eller skador uppstår under just de aktiviteterna [6]. 
 
Veckoplanering. För den dagliga planeringen behövs en mer detaljerad planering än den 
övergripande produktionsplaneringen. Den typen av veckoplanering visar kommande veckors 
aktiviteter, vanligtvis 2-4 veckor framåt i tiden [6]. 
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Tidplaneavstämning. Avstämning innebär att man jämför planerat förlopp och det verkliga. 
Med regelbundna avstämningar så upptäcks snabbt i fall en aktivitet inte blir klar i tid, blir 
klar för snabbt eller om den håller rätt takt. En närmare analys kan dock bli nödvändig för att 
avgöra om aktiviteten behöver styrning eller om det endast är en naturlig svängning [6]. 
 
Planeringsmöte. Under planeringsmöten deltar platschef, arbetsledare, lagbasar samt 
eventuella planerare med flera. Det är under planeringsmötet som veckoplaneringen beslutas 
och även viss samordning mellan underentreprenörer [6]. 
 
APD-plan. Arbetsplatsdispositionsplan är ett visuellt verktyg. Det är en översiktsplan över 
arbetsområdet och ska bidra till att göra arbetsplatsen säker. Den visar dispositioner för 
arbetsområdet t.ex. transportvägar, utrymme för bodar och upplagsplatser [7]. 
 
Alla dessa verktyg använder på ett eller flera sätt något visuellt hjälpmedel för att förenkla 
momenten och för att göra dem överskådliga. Det kan te sig som en självklarhet att man måste 
använda sig av visuella hjälpmedel vid planering och styrning av byggprojekt men det är dock 
inte självklart till vilken grad de visuella hjälpmedlen ska användas. I Figur 5 illustreras 
behovet av styrning och samordning på ett komiskt vis, men att samordning är en essentiell 
del i ett lyckat projekt framkommer dock oförtäckt [11,16]. 

 
       Figur 5. Illustrerar behovet av samordning. 
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3.10 Utmaningar för byggsektorn 
Byggprocessen som tillverkningsindustri skiljer sig från traditionella tillverkningsprocesser. 
Traditionella tillverkningsprocesser har sin styrka i repetition. Att samma process upprepas 
ökar möjligheten för optimering och effektivisering samt möjligheten till lyckad 
massproduktion. Ett gott exempel på framgångsrika processer är den japanska biljätten 
Toyota som blivit kända på grund av sin trimmade samt genomtänkta produktionsprocess och 
inte endast för deras bilar. Deras effektiviseringsfilosofi kallas "lean" och är idag inspiration 
till många andra företag och verksamheter som strävar efter högre kvalitet. Byggsektorn är 
inget undantag, men en avgörande faktor mellan industrierna gör repetition svårare för 
byggsektorn [2]. 
 
Varje nybyggnation kräver någon form av tillfällig fabrik. Produkten produceras vanligtvis 
där den ska brukas och inte i en stationär fabrik för att sedan fraktas till beställaren. Den 
tillfälliga fabriken gör det svårt att hitta repetitionsmoment och varje projekt, tillfällig fabrik, 
innebär nya förutsättningar och förhållanden. Industrialiserat byggande är begrepp som på 
senare tid blivit mer aktuellt. Med industrialiserat menas att byggandet organiseras för 
upprepning. Inspiration hämtas från andra framgångsrika tillverkningsprocesser och anpassas 
sedan till byggverksamhet [2]. 
 

3.10.1 Skillnader mellan Väg och Anläggning samt Hus 
Byggbranschen är uppdelad i två kategorier. Den ena är byggnader, alltså hus. Byggnader 
tillverkas av företag inom byggnadsindustrin. Vid byggnation av hus, kontor och lägenheter 
med mera, så medföljer variation som t.ex. utformning, planlösning, fasad, funktion och så 
vidare. Den andra är anläggningar som tillverkas av företag inom anläggningsindustrin. 
Anläggningar skiljer sig ännu mer från varandra, exempel på anläggningar kan vara: vägar, 
broar, hamnar, flygfält, kraftverk, bergrum, tunnlar, huvudledningar för vatten och avlopp 
med flera [2,6]. 
 
Man säger att "Inget projekt är det andra likt" och stämmer det inom en av kategorierna, 
stämmer det väl mellan kategorierna. Anläggning- och byggnadsprojekt ter sig någorlunda 
lika till utförandet med det finns dock skillnader som är värda att notera. 
 
Husbyggnationer innefattar vanligtvis ett större antal inblandade aktörer och kräver ofta en 
mer genomarbetad planering. Med ett stort antal aktörer på en begränsad yta ökar behovet av 
samarbete, samordning och planering. Även vid mindre projekt, t.ex. ett ROT-projekt där 
badrum ska totalrenoveras så delar VVS, El, Snickare, Plattsättare, Målare på en liten yta och 
alla aktiviteter ska ske i rätt ordning och i samförstånd med de olika underentreprenörerna 
[4,6]. 
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4. Skanska 
Skanska grundades 1887 i södra Sverige under namnet Skånska Cementgjuteriet av Rudolf 
Fredrik Berg. Företaget växte fort och blev ett byggbolag. Redan 1897 etablerades det 
internationellt och bytte senare namn till Skanska. Rudolf Fredrik Berg var initiativtagare till 
Sveriges första arbetsförmedling. Han införde pension för företagets yrkesarbetare och 
kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivare. Dessa grundvärderingar finns kvar än i 
dag hos Skanska som ser medarbetarna som sin främsta styrka [17]. 
 
Idag finns Skanska i tio länder i Europa och är verksamma i USA. Skanskas marknadsandel 
för byggverksamheten i Sverige är 8 procent. Kärnverksamheten består av att utveckla, bygga 
och underhålla den fysiska miljö som vi lever i. Skanska skapar hållbara lösningar och strävar 
efter att vara ledande inom kvalitet, grönt byggande, arbetsmiljö och etik. Skanska har en 
nollvision för skador och ohälsa i arbetet [17]. 
 

4.1 Skanskas värderingar 
Skanskas värderingar, som visas i Figur 6, beskriver hur Skanska beter sig och vägleder dem i 
sitt agerande. De stödjer löftet om att bygga ett bättre samhälle. De handlar bland annat om att 
de bryr sig om både människa och miljö. De är måna om att ha ett arbetsklimat där alla får 
komma till tals. De är en lärande organisation som hela tiden strävar efter att bli bättre på det 
de gör [18]. 

 

 
Figur 6. Skanskas värderingar 

 
 

4.2 Visuell styrning 
Skanskas syn på verktyget är att det knyter ihop planering med utförande. Genom 
visualisering av projektets framdrift och dagens/veckans produktion underlättas 
kommunikation mellan tjänstemän, yrkesarbetare och underentreprenörer. Alla får en 
gemensam och tydlig bild på mål, framdrift, personer, uppgifter, risker med mera. Det skapar 
delaktighet, ansvarskänsla, proaktivitet och en säker och störningsfri produktion. Väl 
förberedd och genomförd ersätter visuell styrning många andra möten. 
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4.2.1 Daglig genomgång  
Skanska har valt att använda sig av "Daglig genomgång". Daglig genomgång hålls av 
produktionschef eller arbetsledare före dagens/skiftets produktion påbörjas. På mötet som 
varar i 5-15 minuter deltar de tjänstemän, yrkesarbetare och underentreprenörer som ska 
arbeta på arbetsplatsen under dagen/skiftet [19]. 
 
Att skapa en säker arbetsplats och få flyt i produktionen är syftet med daglig genomgång. Det 
skapar en gemensam bild av dagens produktion och säkerhet så att alla vet vad de ska göra 
och får en bättre kunskap om projektets alla delar samt att minska risken för tillbud och 
skador [19].  
 

4.2.2 Planeringstavlor 
På Skanskas intranät OneSkanska och i appen VSAA (Vårt sätt att arbeta) finns information 
om visuell styrning och möjlighet att beställa olika typer av planeringstavlor. Skanska vill att 
en eller flera visuella tavlor ordnas så att information kan anslås vid projekten. Tavlorna bör 
minst visa: 
 

§ Dagens produktionsmål 
§ Närmast 1-4 veckornas produktion fördelade på person eller yrkeskategori 
§ Leveranser 
§ APD-planen (till exempel inplastad A1 som man kan rita på) 
§ Ritningar/sprängskisser 
§ Aktuella risker och eventuella störningar 

 
 

4.2.3 Mål 
Skanskas mål är att medarbetarna ska efterfråga och vara aktiva i den visuella styrningen. 
Skanska ser också att visuell styrning och daglig genomgång ska användas dagligen och på ett 
likartat sätt oberoende av projekt.  
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5. Empiriskt resultat 
Resultatet av utförda empiriska studier redovisas i kapitel 5.  

5.1 Platsbesök och observationer  
Studien har till stor del baserats på empiriska metoder i form av studiebesök, enkäter och 
intervjuer. Studiebesöken som gjorts på ett antal olika medelstora väg- och 
anläggningsprojekt med relativt lika storlek. De har gett en god inblick i användning av 
visuell styrning och tjänstemännens roll i styrning av produktionen. Samtliga studiebesök 
innehöll morgonmöte samt en intervju med ansvarig tjänsteman för det projektet. Ett 40-tal 
enkätsvar har samlats in från yrkesarbetare i samband med besöken och de har bidragit till att 
ge en bild av yrkesarbetarnas upplevelse på informationshanteringen och användningen av 
visuell styrning. Ett 20-tal svar har också samlats in av tjänstemän i form av en webbenkät. 
Webbenkäten utdelades via mail med frågor som rör deras syn, upplevda effekt och åsikter 
om visuell styrning, digitalisering och informationshantering.  
 

5.2 Enkätundersökning, yrkesarbetare 
Totalt deltog 43 i enkätundersökningen. Svarsalternativen var 1 till 5 där 1 motsvarade att de 
inte höll med, "Instämmer inte alls", på det påstående som enkätfrågorna var utformade som. 
5 motsvarade att de "Instämmer helt" med påstående. Resultaten redovisas som två typer av 
diagram. Ett stapeldiagram för att redovisa spridning på svaren och ett pajdiagram för att visa 
procentuella svar. 
 

5.3 Enkätundersökning, tjänstemän 
Enkäten som delades ut till tjänstemän innehåller liknande frågor men är anpassad för 
tjänstemän. Totalt deltog 19 på enkätundersökningen. Svarsalternativen var 1 till 6 där 1 
motsvarade att de inte höll med, "Instämmer inte alls", på det påstående som enkätfrågorna 
var utformade som. 6 motsvarade att de "Instämmer helt" med påstående. Resultaten 
redovisas som två typer av diagram. Ett stapeldiagram för att redovisa spridning på svaren och 
ett pajdiagram för att visa procentuella svar. 
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5.4 Yrkesarbetarenkät 
Här nedan i Figur 7-9 och i Tabell 1-2 redovisas några av enkätfrågorna och hur de 
besvarades av yrkesarbetarna. Enkäten i helhet redovisas i bilaga 9.2.  
 

 
Figur 7. Fråga 2 i yrkesarbetarenkäten. "Jag förstår innebörden av visuell 
styrning". 
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Tabell 1. Svar på fråga 5: Jag tycker att den viktigaste informationen som ges vid den dagliga 
genomgången är 
 
Svar 1: Planering 
Svar 4: Dagens arbete 
Svar 7: Kommunikation vid arbetsplatsen 
Svar 9: Vad som skall göras. 
Svar 10: Vad som skall göras för dagen. 
Svar 11: Vad som ska göras. 
Svar 12: När olika yrkesgrupper ska in och göra sitt 
Svar 13: Om det eventuellt ska stängas av någonting t.ex. elen eller någon väg 
Svar 14: Planerade riskmoment som t.ex. tunga lyft 
Svar 16: Vad jag ska göra eller ta hänsyn till 
Svar 18: Viktiga händelser i kommande veckan. 
Svar 19: Vad man ska göra. 
Svar 20: Materialåtgång 
Svar 21: Vad som ska göras 
Svar 22: Arbetsgången 
Svar 23: Vad alla gör i alla ändar för att kunna dela kunskap och resurser. 

 
Sammanfattningsvis tycks planering och vad alla ska göra på arbetsplatsen vara den viktigaste 
information på den dagliga genomgången enligt yrkesarbetarna.  
 
 
 
 
 
 
Tabell 2. Svar på fråga 9: Förslag på hur planeringstavlan kan förbättras (t.ex. Information 
som du tycker saknas eller överflödig/onödig.) 
 
Svar 4: Anpassa textstorlek så man kan läsa på bildskärmen från hela lokalen 
Svar 5: Att informationen som sitter är uppdaterad 
Svar 7: Gammal information 
Svar 8: Överflödigt med pappersutskick till samtliga yrkesgrupper t.ex. inplastade 
tidsplaner. Svar 9: Det borde rulla på tv:n istället. 
Svar 10: Korta ner och ta bara upp det viktigaste. 

 
Att planeringstavlan är konsekvent och uppdaterad tycker yrkesarbetarna är 
förbättringsområden för planeringstavlan.  
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Figur 8. Fråga 10 i yrkesarbetarenkäten. "Jag tycker att tavlan ska digitaliseras" 

 
 

 
Figur 9. Fråga 13 i yrkesarbetarenkäten. "Jag tycker att visuell styrning har 
fungerat lika bra på stora som små projekt som jag har arbetat på" 
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5.5 Tjänstemanenkät 
Här i Figur 10-12 och i Tabell 3-5 redovisas hur några av enkätfrågorna besvarades av 
tjänstemännen. Enkäten i helhet redovisas i bilaga 9.3. 
 

 
Figur 10. Fråga 2 i tjänstemanenkäten. "Jag förstår innebörden av visuell 
styrning"  

 
Figur 11. Fråga 10 i tjänstemanenkäten. "Jag tycker att tavlan ska digitaliseras" 
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Tabell 3. Svar på fråga 9: Förslag på hur planeringstavlan kan förbättras 
 
Svar 1: Borde finnas olika tavlor för olika typer av projekt eller så borde större del av tavlan      
             vara "tom" så att man kan anpassa själv efter projektets behov. 
Svar 3: Anpassade efter storlek på projekt. 
Svar 4: Tavlan bör se olika ut för olika projekt. Främst känns tavlan anpassad för 
husprojekt  
             med många olika UE.  
Svar 5: Svårt att se vad som står på tavlan vid stora etableringar. 
Svar 6: Jag vet inte vilken tavlan som specifikt menas 
Svar 7: Det kan inte finnas en standardmall då projekt och människor är olika. Bra att det  
            finns exempel för de som är osäkra att börja testa sig fram. 

 
Tjänstemännen är eniga i sin uppfattning av att visuell styrning måste projektanpassas.  

 
 
Tabell 4. Svar på fråga 12: Förslag på funktioner som ska digitaliseras 
 
Svar 1: Produktionstidsplan, visa ritningar där det går att anteckna, färglägga och på ett 
tydligt         
             sätt visa fokusområde. 
Svar 2: Arbetsberedning, veckotidplaner 
Svar 3: Information till olika grupper på en arbetsplats. 
Svar 5: Man kan ganska lätt ta ett kort på den analoga tavlan efter genomgång och skicka ut 
till alla om det är nödvändigt. Annars skulle man kanske digitalisera själva tavlan för att 
slippa pappershantering, pennor som blir dåliga, och lättare kunna revidera saker på t.ex. en 
ritning, lägga till en kommentar med mera.  
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Figur 12. Fråga 13 i tjänstemanenkäten. "Jag tycker att visuell styrning har 
fungerat lika bra på stora som små projekt som jag har arbetat på" 

 
 
 
Tabell 5. Svar på fråga 18: Övriga kommentarer 
 
Svar 1: Svårt att få en bra visuell styrning på arbeten som är korta och små. Lätt att visuell 
styrning sköts i början av ett projekt och sen klingar det ofta av.  
 
Svar 2: Att digitalisera tavlan är bara jobbigt om man t.ex. ska ändra något. Att ha tillgång 
till den visuella planeringen i mobilen löses ändå enkelt med kamerafunktionen 
 
Svar 3: Visuell styrning är ett verktyg. Verktyget i sig skapar inte engagemang eller 
delaktighet, utan det handlar om HUR man använder verktyget. Om en person står och 
informerar och pratar och fyller i allt på tavlan så hjälper det bara minimalt att det är 
visuellt. OM alla däremot engageras, uppmuntras och dras med att ta del av planeringen, 
det är då det är en framgångsfaktor.  
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5.6 Intervju 1-3 
 
Alla intervjuade är platschefer på olika projekt och har använts sig av egenkomponerade 
lösningar för visuell styrning.  
På frågan "Har du läst informationen som finns på OneSkanska och VSAA om visuell 
styrning?" var svaren: "ytterst lite", "ja lite grann" och "ja, det har jag gjort". 
Ingen följer agendan som finns på VSAA på ett nitiskt sätt men alla medger att det är en bra 
grund att ha som stöd för upplägget på den dagliga genomgången.  
 
På frågan om de intervjuade har fått någon utbildning eller introduktion i visuell styrning, var 
svaren blandade. De intervjuade som jobbade i produktion uppger att de inte fått utbildning på 
senare år och den utbildning de har fått har varit bra men inte mer än bra.  
  
De intervjuade säger att verktygets styrkor är att alla får informationen samtidigt och att man 
inte glömmer någon. De tycker också att det är bra att informationen blir tydlig och att alla 
involverade får samma bild av projektet.  
 
De svagheter som omnämns är att visuell styrning kräver underhåll och engagemang av 
arbetsledaren för att inte göra tavlan inaktuell. Blir tavlan inte uppdaterad slutar 
yrkesarbetarna att titta på den.  
 
De intervjuade hade en gemensam bild av att den viktigaste informationen på 
planeringstavlan är tidsplaneringen. Även utrymme för avvikelser/händelser anses som 
viktigt. 
 
En del av tjänstemännen tycker att de borde lägga ner mer tid på arbetet med visuell styrning. 
Samtliga poängterar dock att visuell styrning inte ska överarbetas och måste projektanpassas 
för bästa resultat.  
 
På frågan om de tror att visuell styrning bidrar till mer än snabbare produktion svarade 
intervjuade att de tror det. En av de intervjuade svarade att om man inte uppdaterar den och 
håller den aktuell så tappar den sin funktion och bidrar inte till några positiva effekter.  
 
Frågan om visuell styrnings användbarhet vid mindre projekt fick blandade svar. Två stycken 
tyckte att det är svårare att arbeta med visuell styrning vid mindre projekt. Den tredje tyckte 
inte att det var något problem eftersom hen projektanpassade styrningen och ansåg att det 
räcker med möte en gång i veckan.  
 
En digitalisering av planeringstavlan möttes av bladade åsikter. En röd tråd i svaren är ändå 
att det finns en viss tveksamhet mot digitalisering över lag. De intervjuade påpekade att 
kommunikationen måste stå i centrum och inte tekniken. Ett av svaren var: "nja det är väl dit 
man är på väg, men jag vet inte om det skulle göra att man använder det mer för att det är 
digitaliserat.". 
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De intervjuade tror på en standardiserad paketlösning men endast om den är anpassningsbar 
efter projekt. 
 
Anledningen till att visuell styrning inte används till den grad som Skanska önskar beror på 
okunskap enligt en av de intervjuade. En annan svarade att hen tror att det beror på att 
byggbranschen är konservativ och följer gamla mönster. 
 
Frågan om konkreta lösningar har gett blandade svar. Notiser i tjänstemobil och tillgång till 
planeringstavlan i tjänstemobilen gav god respons likaså förslaget med projektanpassade 
informationsmallar i 3 varianter, vilket de tror skulle vara god hjälp vid uppstart av nya 
projekt.  
 

5.7 Intervju 4 
Den intervjuade ledningschefen tycker att tjänstemännen har fått tillräckligt med utbildning 
och att informationen som finns på OneSkanska och VSAA är tillräcklig för att komplettera 
utbildningen. Hen tycker också att agendan är bra men att det viktigaste är att man får ut 
budskapet om vad som är viktigast just idag. Styrkorna med visuell styrning tycker hen är att 
man kan få ut många bra effekter, som t.ex. ett bättre engagemang. 
 
"Bara en sådan sak att någon frågar hur det gick igår. Att någon frågar vad ska du göra idag? 
Vad ser du framför dig idag? Ser du några problem? Det visar ju att det är någon annan som 
bryr sig om vad jag ska göra, annars kan det ju vara skitsamma vad jag gör om ingen bryr sig, 
ingen frågar." Det här svaret beskriver hur ökat engagemang skapas och är en av 
anledningarna till att arbeta med visuell styrning.  
 
De svagheter som hen ser med visuell styrning är om det används på ett så uselt sätt att tavlan 
förvirrar mer än tydliggör.  
 
Användbarheten vid mindre projekt tycker hen inte minskar. Behovet är lika stort men man 
kanske inte behöver ha det lika formellt. 
 
På frågan om standardiserad paketlösning för att öka användningen menar hen att det kan 
hämma kreativitet om man styr upp användningen för mycket. 
 
Hen tror att anledningen till att alla inte använder verktyget är för att de inte har prövat att 
använda det på ett ambitiöst sätt och då har de inte upplevt de effekter som visuell styrning 
kan ge. 
 
Hen tycker också att daglig genomgång ska hållas dagligen och om arbetsledaren inte ser ett 
behov så beror det på att arbetsledaren har fel syn på verktyget. Verktyget ska främja att alla 
kommer till tals och inte att arbetsledaren ska stå och mässa.  
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6. Analys och diskussion 
I det här kapitlet analyseras resultatet av de empiriska studierna. Kapitlet baseras på egna 
observationer, resultat och tankar kring arbetet.  

6.1 Analys av enkätsvaren 
Enkäterna har på ett tillfredställande sätt målat upp en bild av hur yrkesarbetare och 
tjänstemän tycker att arbetet med visuell styrning fungerar. Totalt har 62 svarat på enkäterna.  
 
Enkäten som var riktad till tjänstemän har gett en tydligare bild av hur de upplever att arbeta 
med visuell styrning. Det beror på att den första enkäten, som var riktad till yrkesarbetare, 
fick de som svarade ange ett värde på en 5-gradig skala. Nackdelen med det var att om 
enkätsvararen inte förstod frågan eller inte hade någon uppfattning så svarade man 3. 37 % av 
alla svar blev treor.  
 
Den graderade skalan kan definieras på olika sätt. Vi har valt i den här analysen att endast 
definiera ändvärdena. Värdena där emellan visar åt vilket håll det lutar.  
 

6.1.1 Yrkesarbetare 
De frågor som har stuckit ut är frågorna om digitalisering, daglig genomgång och förståelse 
för begreppet visuell styrning.  
  
Frågorna 1 och 3 som handlar om informationshantering och daglig genomgång har visat 
övervägande positivt resultat. 70 % av svaren på frågorna är 4 eller högre. Detta tycker vi är 
positivt, dock har nästan inga av de projekt vi besökt använt sig av daglig genomgång. Möten 
har istället hållits efter behov, vanligtvis minst en gång i veckan. Vi har tolkat det som att 
detta inte beror på tidsbrist i projekten eller motvilja till att hålla mötena, utan att skälet var att 
det inte fanns någon ny information att ta upp. 
  
Fråga 2 som handlar om innebörden av visuell styrning har gett intressanta resultat. 40 % har 
svarat högre än 4 och 21 % har svarat en femma. Vi anser att svaren på den här frågan 
överensstämmer med den känsla vi fått av svaren på resterande frågor. Vi tror att en viss 
förståelse finns för verktyget men inte en djupare förståelse för de positiva effekter som 
verktyget har på effektiviteten och arbetsmiljön.   
  
Svaren på fråga 6 bekräftar att visuell styrning bidrar med att öka känslor av delaktighet, 
engagemang, motivation och lagkänsla. Av de svarande har 96,5% angett 3 eller högre. Det 
här resultatet är enligt oss en stark motivationsfaktor att fortsätta arbeta med visuell styrning 
och att fortsätta utveckla verktyget.   
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Att yrkesarbetarna vet vad deras kolleger arbetar med är viktigt enligt dem, 88 % av svaren är 
3 eller högre på fråga 7. Detta bekräftar också att delaktighet och laganda är en viktig del i ett 
bra arbetsklimat.   
 
 
Frågan 10 som handlar om att digitalisera tavlan har svaren varit blandande. Det är dock 41 % 
som har svarat 2 eller lägre. 22 % har svarat 4 eller högre. Svaren på frågan 10 har ingen 
koppling till ålder eller år i yrket. Vi tror att svaren beror på vad individen har för personlig 
bakgrund och intresse i digitalteknik.   
  
 
  
Generellt tycker yrkesarbetarna att planeringstavlan är ett bra verktyg för att dela information 
dock tycker majoritet att tavlan bör utvecklas och förbättras. Osäkerheten i svaren kan 
härledas till att det viktiga för yrkesarbetarna är kommunikationen mellan människor och en 
vidareutveckling av tavlan tror de kan leda till mindre personlig kontakt.   
  
På fråga 13, som handlar om hur yrkesarbetarna tycker att visuell styrning har fungerat på 
mindre projekt, visar det sig att 31 % har angett 4 eller högre. 18 % har svarat 2 eller lägre. 
Detta kan tyda på att yrkesarbetarna är nöja med användningen av visuell styrning trots att det 
används till lägre grad vid små projekt. Vid mindre projekt kanske inte behovet av visuell 
styrning är lika stort för yrkesarbetarna på grund av den personliga kontakt och 
informationsbyte som sker vid arbetsdagens början och tack vare det öppna klimatet som 
finns på de mindre projekten.   
  
Det konstateras av enkätsvaren på fråga 13 att yrkesarbetarna inte upplever något större 
problem med informationshanteringen vid mindre projekt. Därför tror vi att verktyget har sin 
styrka vid större projekt som involverar ett större antal anställda. Samtliga etableringar vi 
observerat har använt någon form av visuellt hjälpmedel. Intervjuerna bekräftar också behovet 
av projektanpassad styrning och inte en strikt form av användandet. Med det som bakgrund 
tror vi att företagsledningen ska vara försiktiga och lyhörda under implementeringen av 
verktyget visuell styrning och inte forcera in det i verksamheten. Vi poängterar också tidigare 
i rapporten vikten av att de som ska använda verktyget har förståelse för varför de ska 
använda verktyget och att de använder verktyg för att de tror på dess effekter och inte för att 
de måste. Observationerna och intervjuerna vittnar just om att det är engagemanget bakom 
användandet av verktyget som gör det starkt, annars tror vi att verktyget kan ge omvänd 
effekt.    
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6.1.2 Tjänstemän  
Tjänstemännen fick svara på en 6-gradig skala för att vara tvungna att ta ställning på varje 
fråga. Det innebär att svaret 3 lutar mer åt det negativa och svaret 4 åt det positiva. Detta gav 
oss en mer beskrivande bild av deras generella uppfattning.  
  
På frågan om de förstod innebörden av visuell styrning svarade 100 % 4 eller högre. Dock 
svarade endast 32 % en sexa. Vi tror att det är fler än 32 % som förstår innebörden 
fullständigt. Verktyget har en tendens att framstå som mer komplext än vad det egentligen är.  
  
40 % av de svarande är mer negativa än positiva till att planeringstavlan är ett bra 
kommunikationsverktyg. Detta resultat tycker vi är väldigt märkligt. Resultatet kan bero på att 
de personer som svarat, har svarat utifrån de projekt de jobbar i idag. Om projektet råkar vara 
ett mindre anläggningsprojekt och där mycket av information förmedlas muntligt vid 
personliga möten så uppfattas planeringstavlan som överflödig och därmed inte som ett bra 
kommunikationsverktyg.   
  
På frågan om de skulle vilja ha mer utbildning i visuell styrning så var svaren blandade. 52 % 
vill inte ha mer utbildning och 48 % vill ha mer utbildning. Om 48 % av de tillfrågade tycker 
att de skulle gynnas av mer utbildning anser vi att det finns ett stort behov av utbildning hos 
tjänstemännen. Vi tror också att eftersom nästan hälften vill ha mer utbildning så är nog 
behovet ännu större än vad som framgår. 100 % av enkätsvararna tycker sig veta vad visuell 
styrning innebär ändå vill 48 % ha mer utbildning i ämnet. Skanska har också som mål att alla 
projekt ska använda sig av verktyget. Eftersom vi är övertygade om att användningen måste 
börja med en förståelse för verktyget tycker vi därför att behovet av utbildning för 
tjänstemännen är högst angeläget för en snabb och effektiv implementering av verktyget i hela 
företaget.  
 
Fråga 6 om informationen som finns på VSAA så tycker endast 42 % att informationen är bra. 
VSAA ska fungera som arbetarnas källa till information hos Skanska. På VSAA finns 
information som syftar till att underlätta för tjänstemännen i vardagen. Till exempel ska man 
kunna läsa om hur man använder sig av visuell styrning. Att 58 % tycker att informationen är 
otillräcklig och ger inte tillräckligt med stöd för deras dagliga arbeta är riskabelt. Tidigare i 
rapporten skrivs om hur viktigt det är att de anställda upplevare att de är på "samma sida" som 
företagsledningen. Det är viktigt att man lär som man lever annars skickas signaler ut i 
företaget som kan ge en omotiverande effekt.  
 
På fråga 8 svarar 69 % 4 eller högre, alltså att de tycker att det finns behov av att förbättra och 
utveckla tavlan. Vi ser detta som att det finns ett engagemang och en vilja till att använda och 
förbättra användningen av verktyget. Tjänstemännen vill alltså ha mer utbildning, bättre 
information på VSAA och de vill även förbättra användandet av verktyget. Allt detta tycker vi 
ger underlag för Skanska att fortsätta med implementeringen av visuell styrning.  
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Fråga 10 som handlar om digitalisering av tavlan svarade fler negativ än positivt. 55 % var 
generellt mot och 45 % var för. Dock svarade 37 % en 1a på påseendet, alltså att de inte alls 
vill ha en digitalisering av planeringstavlan. Detta kan bero på en allmän uppfattning om att 
digitala hjälpmedel ofta är krångliga till en början och att vinsterna i ett tidigt skede inte anses 
vara värt mödan.  
 
 
Att tjänstemännen är för en övergripande digitalisering framkommer i fråga 13 där 53 % av 
svaren är tre eller högre och 33 % är sexor. Detta kan framstå som motsägelsefullt jämfört 
med på fråga 10 om digitalisering av planeringstavlan. Vår slutsats av detta är att det finns en 
generellt god uppfattning om digitalisering men både tjänstemännen och yrkesarbetarna 
uppskattar den mänskliga och personliga kontakt som ges vid möten med analoga verktyg. 
 
På fråga 14 tycker nästan 74 % att arbetet med visuell styrning inte fungerar lika bra på små 
som stora projekt. Det här resultatet kan tolkas på olikas sätt. Vi tror att tjänstemännen tycker 
att styrningen av små projekt fungerar bra och att de anpassar användningen av visuell 
styrning efter behovet som finns. Att 74 % tycker att det fungerar mindre bra på små projekt 
tror vi beror på att de utgår från de riktlinjer som finns, alltså att visuell styrning ska användas 
i samma utsträckning oberoende av projekt. Och med det som utgångspunkt så fungerar 
verktyget sämre. Resultatet av den här frågan stödjer också slutsatsen av att visuell styrning 
har sin styrka vid större projekt och att användningen blir begränsad vid mindre projekt.  
 
79 % har svarat att de inte följer agendan som finns på VSAA när de håller daglig genomgång 
(fråga 15). Vi tycker att den agendan verkar bra och enkel men det här visar att de använder 
sina egna metoder för visuell styrning.  Upplägget på agendan ger en bra grund för att hålla i 
den dagliga genomgången. Det är också personen som håller i daglig genomgång som måste 
känna att det passar bra för den och att det passar bra för projektet. Eftersom inget projekt är 
det andra lika så kommer också den dagliga genomgången att skilja sig åt mellan projekten.  
 
Fråga 17, om de tror på färdig paketlösning för visuell styrning så var svaren blandade, vilket 
vi reagerade på eftersom de vi intervjuade och de vi pratade med under observationerna tyckte 
annorlunda. Svaren på fråga 9, erfarenheter från intervjuer och observationen tolkar vi som att 
det finns en önskan om färdiga paketlösningar som ska fungera som en start till verktyget.  
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6.2 Analys av intervjuer 
Intervjuerna har gett en djupare förståelse för de för- och nackdelar som tjänstemän upplever i 
arbetet med visuell styrning.  
 

6.2.1 Intervju 1 
Enligt Arbetsledaren så är engagemanget det viktiga. Den intervjuade menar att vid 
projektstart så är behovet av styrning större och då har visuell styrning sin styrka. Projektet 
har pågått i 5 år och består till stor del av upprepade arbetsmoment då flera liknande 
byggnader ska uppföras. Under den tiden har yrkesarbetarna fått en god bild av det dagliga 
arbetet och behovet av styrning har därför avtagit och så även behovet av den visuella 
styrningen. Oavsett längd eller typ av projekt tycker vi att man ska använda någon form av 
daglig genomgång. Finns det en osäkerhet i vad som är lämpligt att ta upp så är agendan på 
VSAA ett bra hjälpmedel. Genom att gå laget runt och fråga sina medarbetare hur det går och 
om de behöver stöd så bidrar det till ett gott arbetsklimat samt skapar en god gemenskap 
bland de anställda.  
 
Den intervjuade tyckte att styrkan med visuell styrning är att alla får en bild av hur de jobbar 
på den arbetsplatsen. Att inte behöva förklara arbetsuppgifterna för en person i taget är också 
en fördel. Hen poängterar också att visuell styrning inte ska överarbetas och användas efter 
behov. Behövs daglig styrning varje dag så ska det användas varje dag men behövs det bara 
en gång i veckan så räcker det också. Vi tror inte att det här är ett bra synsätt för 
användningen av visuell styrning. Vi tror att det finns en risk att arbetsledaren glömmer bort 
de mjuka parametrar som visuell styrning bidrar med. Även om det inte finns behov att 
dagligen gå igenom planering eller arbetsmoment så finns alltid behovet av gemenskap och 
känslan av att bli tillfrågad och att någon bryr sig om en.  
 
Sammanfattningsvis tycker den intervjuade att visuell styrning är ett bra verktyg men också 
att det endast är ett verktyg och att effekterna av verktyget är ett resultat av engagemanget 
bakom användandet. Hen tror på en paketlösning för visuell styrning för att slippa "uppfinna 
hjulet" varje gång. 
 

6.2.2 Intervju 2 
Enligt produktionschefen så är den dagliga kontakten det viktiga. Hen tyckte inte att visuell 
styrning var ett måste för att uppnå god personlig kontakt men använde ändå visuell styrning 
på en liten planeringstavla för att visa var de är idag och var de ska vara i framtiden. Projektet 
består till största del av att lägga en VA-ledning på en 8,5 km lång sträcka. Den här typen av 
projekt kräver inte detaljplaneringen i någon vidare utsträckning och behovet av styrning är 
därmed lågt. Trots detta så använder produktionschefen visuell styrning dagligen och med 
gott engagemang. På projektet jobbar ca 7-8 yrkesarbetare och efter morgonkaffet hålls en 
daglig genomgång med agendan som finns på VSAA som bas. Produktionschefen lyckades på 
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ett bra sätt fånga upp det viktiga och även tillgodose behovet av gemenskap. Vi tycker att hen 
har hittat en god balans för användningen av visuell styrning. 

6.2.3 Intervju 3 
Platschefen var mycket positiv till digitalisering. Vi tycker att det var en glad överraskning att 
hen ställde sig så positiv till en digitalisering och hen förslog även våra förslag på lösningar 
innan vi hade hunnit presenterar dem. Hen upplevde att visuella styrningen avtog efter tid och 
att det svåra var att arbeta aktivt med det under hela projektet. Att visuell styrning är svårt att 
använda på ett jämt sätt under hela produktionstiden är ett svar vi fått från flera. Vi tycker att 
det är förståeligt eftersom behovet av styrning avtar ju närmre projektslutet man kommer. Vi 
tycker dock att det är viktigt att försöka hålla uppe engagemanget och använda sig av daglig 
genomgång varje dag för att inte gå miste om den gemenskap och samhörighet som erhålls 
vid morgonmöten.  
 
Att visuell styrning behöver vara mer portabel är ett av skälen till att det inte används i samma 
utsträckning vid mindre projekt. Många småprojekt har inte ens en etablering och då skulle en 
portabel lösning för visuell styrning vara aktuellt. Hen tror också att fler skulle använda 
visuell styrning om den gjordes mer digital. Vi håller fullt med och tror också att digitala 
hjälpmedel kommer öka användningen. Det finns en allmän oro för att en digitalisering kan 
krångla till det, därför tror vi att det är väldigt viktigt att en digital lösning är flexibel och 
användarvänlig.  
 

6.2.4 Intervju 4 
Enligt operativa chefen hade tjänstemännen i produktionen fått tillräckligt med utbildning och 
information kring visuell styrning. Hen tyckte också att informationen på VSAA var 
tillräckligt bra. Detta stämmer inte riktigt överens med den bild vi fått under resterande 
intervjuer och i tjänstemannaenkäten. Vi tror att det kan vara fördelaktigt om ledningen och 
tjänstemännen längre ned i kedjan har samma bild av situationen. Risken blir annars att det 
skapas en "vi mot dom"-känsla. 
 
Hen menar att visuell styrning bygger mycket på sunt förnuft, att man är öppna och sociala 
med varandra. Agendan som finns på VSAA är till för att ge en bas till den dagliga 
genomgången. Följer man den och uppmuntrar till dialog vid morgonmötet tillgodoses de 
behov av gemenskap som människan har. Vi tycker att hen har ett bra synsätt på visuell 
styrning och att hen på ett smart sätt avdramatiserar användning med visuell styrning. 
 
Att någon frågar hur det gick igår och vad man ska göra idag visar att det är någon som bryr 
sig och det höjer engagemanget hos medarbetaren. Vi tror att just detta är kärnan i den dagliga 
genomgången och den del i visuell styrning som till störst del skapar gemenskap. En annan 
bidragande faktor till gemenskap tror vi är att ens namn finns med på planeringstavlan och 
visualiserar att man är en del av projektet.  
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6.3 Sammanfattande analys av problem med införandet 
I intervju 4 svarar hen på frågan om hur man skulle kunna få fler att använda verktyget med 
"Ja, är det så att man inte använder sig av verktyget så ska man fråga sig: Varför använder vi 
inte det?". Vi tycker att det var ett bra svar. Att se fler nackdelar än fördelar tror vi inte att 
någon gör men frågan som tjänstemännen i produktionen ställer sig kan vara "Fungerar det 
inte bra som vi arbetar idag?". Här uppstår problematiken med att implementera nya verktyg 
och metoder i redan fungerande processer där människor har arbetat en längre tid. Den här 
problematiken är svår att kringgå men vi tror att det bästa sättet är att sprida förståelse och 
kunskap i företaget till varför man ska ändra sitt arbetssätt. Det är också viktigt hur nya idéer 
presenteras eftersom mottagarna är människor som redan tycker att de gör ett bra jobb. Om 
medarbetarna känner sig ifrågasatta i sitt arbete kommer implementering att ta längre tid eller 
till och med misslyckas.  
 

6.4 Förslag 
Under studien har vi kommit fram till två stycken förbättringsförslag som kan förenkla arbetet 
med visuell styrning. 
 

6.4.1 Informationsplattform 
Under utbildning på Örebro Universitet har all information mellan lärare och studenter 
hanterats med en applikation som heter ”Blackboard”. I Blackboard kan lärare och tjänstemän 
på universitet dela information till studenter i specifika kurser, program eller till alla 
stundeter. Studenter kan även ställa frågor, lämna in uppgifter och diskutera.  
 
En liknande applikation med samma funktioner tror vi skulle förenkla 
informationshanteringen och för att hålla information uppdaterad och tillgänglig för alla. 
Applikationen skulle också göra att yrkesarbetar inte behöver ta sig till planeringstavlan för 
att få tillgång till information. 
 
Information ska t.ex. kunna riktas till projekt, yrkesgrupp eller arbetslag. 
 
Notiser för när dokument uppdateras eller när viktiga händelser så som leveranser registreras 
skulle vara funktioner som ska finnas tillgängliga i applikationen. 
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6.4.2 Digital planeringstavla 
Det här förslaget syftar till digitalisera planeringstavlan. En digitalisering av planeringstavlan 
tror vi kommer skulle underlätta arbetet med att hålla tavlans information uppdaterad. En 
digital planeringstavla behöver inte utesluta användandet av White board och penna. White 
board och penna är fortfarande starka verktyg för att snabbt göra noteringar på tavlan. Nedan i 
Figur 13-15 visas förslaget. 
 
Steg 1. Precis som i den analoga planeringstavlan s ka man kunna välja vilka informationsfält 
man vill ha till sitt specifika projekt. 

 
                Figur 13. Val av information på den digital planeringstavla. 
 
Steg 2. Fälten kan anpassas i storlek och placering på tavlan. 

 
                Figur 14. Den valda informationen på planeringstavla. 
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Steg 3. Surfplattan/Laptop kopplas sedan till skärm eller projektor för att spegla till publik.

 
    Figur 15. Surfplatta/Laptop kopplad till skräm/projektor 
 
Den digitala planeringstavlan behöver inte kopplas till skärm vid mindre möten som t.ex. ute i 
fält. Utan kan då visas direkt på surfplattan/laptop. 
 
Detta tror vi skulle förenkla användandet vid mindre projekt där det sällan används en 
planeringstavla i vanliga fall.  
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7. Slutsats 
Genom de enkäter och de intervjuer som vi har arbetat med har vi kommit fram till följande 
slutsatser: 
 

§ Visuell styrning är ett effektivt och bra verktyg men används i mindre utsträckning vid 
mindre projekt.  

 
§ När visuell styrning ska användas krävs att ledningen är engagerad för att verktyget 

ska fungera.  
 

§ Visuell styrning med ett genuint engagemang leder till effektivitet och gemenskap på 
arbetsplatsen.  

 
§ För att visuell styrning ska fungera måste tjänstemännen förstå verktyget och ha en 

vilja att använda det. Detta kan utvecklas genom mer utbildning och mer stöd vid 
användandet. Av våra enkäter och intervjuer har vi dragit slutsatsen att VSAA är bra 
men skulle kunna innehålla mer stöd för tjänstemän när de ska använda verktyget 
visuell styrning.  

 
§ Vid användandet av visuell styrning ska kommunikationen med medarbetarna stå i 

centrum och inte tekniken. 
 

§ Vi har också ställt frågor kring digitalisering och därvid dragit slutsatsen att 
digitalisering och visuell styrning inte är motsatser till varandra. En digitaliserad tavla 
är inte ett hinder till personlig kontakt och gemenskap.  

 
§ Det är viktigt när visuell styrning används att hanteringen avdramatiseras och att sunt 

förnuft får råda. 
 

7.1 Förslag 
Vi har dragit slutsatsen att en informations-plattform och en digital planeringstavla som 
tidigare beskrivits är förutsättningar som skulle hjälpa till att utveckla visuell styrning. 
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Figur 1: "Den goda cirkeln". En figur över förbättring. Hämtad från: Bergman B, Klefsjö B. 
Kvalitet från behov till användning. 5 uppl. Lund: Studentlitteratur; 2012. 
 
Figur 2: Visuell planeringstavla, fotad vid projektbesöket 2018 april 16 
 
Figur 3: Definitioner av dimensioner. Hämtad från: Blackboard, Projektarbete 2 
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Figur 4: Illustration över man i eka som styr mot sitt mål. Hämtad från: Révai E. 
Byggstyrning. 4 uppl. Stockholm: Liber; 2012. 
 
Figur 5: Illustrerar behovet av samordning. Hämtad från: Révai E. Byggstyrning. 4 uppl. 
Stockholm: Liber; 2012. 
 
Figur 6: Skanskas värderingar Hämtad från: https://www.skanska.se/om-skanska/skanska-i-
sverige/vara-varderingar/ 
 
Figur 7: Fråga 2 i bilaga 9.1 
 
Figur 8: Fråga 10 i bilaga 9.1 
 
Figur 9: Fråga 13 i bilaga 9.1 
 
Figur 10: Fråga 2 i bilaga 9.2 
 
Figur 11: Fråga 2 i bilaga 9.2 
 
Figur 12: Fråga 13 i bilaga 9.2 
 
Figur 13: Val av information på den digital planeringstavla. 
 
Figur 14: Den valda informationen på planeringstavla. 
 
Figur 15: Surfplatta/Laptop kopplad till skräm/projektor 
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9 Bilagor   
 

9.1 Yrkesarbetarenkät 

 
 
Fråga 1. Jag tycker att informationen förmedlas på ett effektivt sätt på min arbetsplats  
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Fråga 2. Jag förstår innebörden av visuell styrning 

 
 
Fråga 3. Jag tycker att den dagliga genomgången är ett effektivt sätt för att förmedla 
information 
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Fråga 4. Jag tycker att det är bra att den dagliga genomgången hålls runt den visuella 
planeringstavlan 

 
 
Fråga 5. Jag tycker att den viktigaste informationen som ges vid den dagliga genomgången är: 
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Svar 22: Arbetsgången 
Svar 23: Vad alla gör i alla ändar för att kunna dela kunskap och resurser. 
 
Fråga 6. Den information som förmedlas kring planeringstavlan på den dagliga genomgången 
får mig att känna mig: 

 
 
Fråga 7.  Jag tycker det är viktig att veta andras arbetsuppgifter på arbetsplatsen 
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Fråga 8. Jag tycker att det finns behov av att tavlan utvecklas och förbättras 

 
 
Fråga 9. Förslag på hur planeringstavlan kan förbättras (t.ex. Information som du tycker 
saknas eller överflödig/onödig.): 
 
Svar 1: Den är bra 
Svar 2: Vet ej 
Svar 3: Inget 
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Svar 5: Att informationen som sitter är uppdaterad 
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Svar 10: Korta ner och ta bara upp det viktigaste. 
Svar 11: Nej. 
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Fråga 10.  Jag tycker att tavlan ska digitaliseras 

 
 

 
Fråga 11.  Jag tror att det skulle vara användbart att ha tillgång till planeringtavlans 
information i tjänstemobilen 
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Fråga 12. Förslag på funktioner som kan digitaliseras (t.ex. Notiser för händelser/leveranser 
eller dylikt.): 
 
Svar 1: Leveranser, planering 
Svar 2: Vet ej 
Svar 3: Vet ej 
Svar 4: Har inga 
Svar 5: Det borde rulla på tv:n istället. 
Svar 6: Beställning av småsaker t.ex. skruv och plugg 
Svar 7: Möten 
 

Fråga 13. Jag tycker att visuell styrning har fungerat lika bra på stora som små projekt som 
jag har arbetat på 

 
 
 
 
Fråga 14. Övriga kommentarer: 
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9.2 Tjänstemannaenkäten 
 

 
 
 
Fråga 1. Jag tycker att informationen förmedlas på ett effektivt sätt på de projekt jag arbetar 
på 
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Fråga 2. Jag förstår innebörden av visuell styrning  

 
 
Fråga 3. Jag tycker att den dagliga genomgången är ett effektivt sätt för att förmedla 
information 
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Fråga 4. Jag tycker att den visuella planeringstavlan, som den dagliga genomgången hålls 
kring, är ett bra kommunikationsverktyg 

 
 
Fråga 5. Jag skulle vilja ha mer utbildning i visuell styrning  
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Fråga 6. Jag tycker att informationen om visuell styrning som finns på ”VSAA” är bra 

 
 
 
Fråga 7. Jag tror att användandet av visuell styrning får mina medarbetare att känna sig mer:  
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Fråga 8. Jag tycker att det finns behov av att tavlan utvecklas och förbättras 

 
 
 
 
 
 
Fråga 9. Förslag på hur planeringstavlan kan förbättras: 
 
Svar 1: Borde finnas olika tavlor för olika typer av projekt eller så borde större del av tavlan 
vara "tom" så att man kan anpassa själv efter projektets behov. 
Svar 3: Anpassade efter storlek på projekt. 
Svar 4: Tavlan bör se olika ut för olika projekt. Främst känns tavlan anpassad för husprojekt 
med många olika UE.  
Svar 5: Svårt att se vad som står på tavlan vid stora etableringar. 
Svar 6: Jag vet inte vilken tavlan som specifikt menas 
Svar 7: Det kan inte finnas en standardmall då projekt och människor är olika. Bra att det 
finns exempel för de som är osäkra att börja testa sig fram. 
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Fråga 10. Jag tycker att tavlan ska digitaliseras 

 
 
Fråga 11. Jag tror att det skulle vara användbart att ha tillgång till planeringtavlan i 
tjänstemobilen 
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Fråga 12. Förslag på funktioner som ska digitaliseras: 
 
Svar 1: Produktionstidsplan, visa ritningar där det går att anteckna, färglägga och på ett 
Tydligt sätt visa fokusområde. 
Svar 2: Arbetsberedning, veckotidplaner 
Svar 3: Information till olika grupper på en arbetsplats. 
Svar 4: Till viss del! 
Svar 5: Man kan ganska lätt ta ett kort på den analoga tavlan efter genomgång och skicka ut 
till alla om det är nödvändigt. Annars skulle man kanske digitalisera själva tavlan för att 
slippa pappershantering, pennor som blir dåliga, och lättare kunna revidera saker på t.ex. en 
ritning, lägga till en kommentar med mera.  
Svar 7: Digitalisering av planeringstavlan tar i mitt tycke bort det personliga som skapar 
delaktighet. 
 
 
 
 
Fråga 13. Jag tycker att informationshanteringen överlag ska digitaliseras. 
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Fråga 14. Jag tycker att visuell styrning har fungerat lika bra på stora som små projekt, som 
jag har arbetat på 

 
 
Fråga 15. Jag brukar använda mig av följande agenda när jag håller i daglig genomgång 
(agenda) 
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Fråga 16. Jag upplever att visuell styrning är tidsödande vid små projekt 

 
 
 
Fråga 17. Jag tycker att det skulle vara användbart med anpassade paketlösningar för visuell 
styrning 
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Fråga 18. Övriga kommentarer. 
 
Svar 1: Svårt att få en bra visuell styrning på arbeten som är korta och små. Lätt att visuell 
styrning sköts i början av ett projekt och sen klingar det ofta av.  
 
Svar 2: Att digitalisera tavlan är bara jobbigt om man t.ex. ska ändra något. Att ha tillgång till 
den visuella planeringen i mobilen löses ändå enkelt med kamerafunktionen 
 
Svar 3: Visuell styrning är ett verktyg. Verktyget i sig skapar inte engagemang eller 
delaktighet, utan det handlar om HUR man använder verktyget. Om en person står och 
informerar och pratar och fyller i allt på tavlan så hjälper det bara minimalt att det är visuellt. 
OM alla däremot engageras, uppmuntras och dras med att ta del av planeringen, det är då det 
är en framgångsfaktor.  
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9.3 Intervjuer 

Intervju 1, april 16 2018 
Vad är din befattning? 
Arbetsledare. 
 
Hur länge har du arbetat på Skanska? 
Sedan 2007 har jag jobbat som tjänsteman, snickare innan dess i 21 år. 
 
Ungefär hur många projekt har du arbetat på? 
Som tjänsteman har jag varit på 7 projekt.  
 
Beskriv kort hur ni använder er av visuell styrning i det här projektet och hur ni arbetar med det? 
Vi har haft lite olika varianter, när vi började här för 5 år sedan så hade vi en tavla med visuell 
styrning som vi gick igenom dagligen. Vad vi skulle göra och vad som gällde och så där, och då körde 
vi väldigt intensivt med visuell styrning. Nu när vi har varit här i 5 år så vet alla vad dom ska göra och 
de har koll, så vi kör visuell styrning som vi gjorde idag här på morgonen för att starta upp veckan. 
Behöver ta upp något större under veckan så stoppar vi in ett möte då som alla är med på.  
 
Lägger ni till en genomgång i samband med gympan om behov alltså finns? 
Precis, vi har det varje dag, och då kör vi ett möte innan om det är något speciellt vi vill ta upp. Annars 
är det är aldrig mer än 5, max 10 minuter på måndag morgon. Alla har så jättebra koll på vad dom ska 
göra och sen har vi genomgång av tidplan varje torsdag då alla ledande montörer är med och då går vi 
även igenom hur vi ska styra med tidplanen. Alla vet vad dom ska göra, vi behöver inte med styrning 
än så. Jag vet att Skanska vill ha det varje dag men det känns ju liksom, vad ska man säga, att varje 
morgon inte säga någonting känns uttjatat. Man får ju se hur projekten är och hur man är så att säga. 
 
Vad var det som skilde projektet från i början och nu? 
Då var alla nya, det var ju ett nytt projekt och då var det lite mer styrning. Alltid när man startar ett 
nytt projekt kan det bli kaos, ofta blir det ju det, eller allting tar ju längre tid, kaos ska jag inte säga 
men det tar längre tid. Sen i det här projektet är det många, inga stora moment, men många små 
moment när det ska tajmas med rörmokare, el, vent och bygg på en liten yta så där gäller det ju att ha 
bra samordning så att man lägger momenten i rätt tid, alla yrkesgrupper får ju sitt. Den som först ska 
göra sitt ska göra sitt först så det inte blir som först in i kön bara, som så kan det gärna bli, så man 
måste dela upp det. 
 
Har du fått någon utbildning i visuell styrning eller introduktion i visuell styrning? 
Ja vi haft lite grann, inte direkt någon utbildning men vi har haft lite Skypemöten alldeles i början när 
det drog igång men nu var det ett tag sen. Man får försöka hitta sin egen variant och så får man ta med 
sig grunderna. Det måste passa in i projekten. Det går inte att köra bara som Skanska vill varje dag, det 
fungerar inte, man får använda sig av visuell styrning på sitt eget sätt. 
 
Skulle du vilja ha mer utbildning i visuell styrning? 
Nej det känns inte så, får man en grund kan man skapa sin egen visuella styrning därifrån. 
 
Har du läst informationen som finns på OneSkanska om visuell styrning? 



 

 62  
 
 
 

Ja, det har jag gjort. Jag har även tittat på någon film som finns där. Man får ta de gottiga delarna 
därifrån. 
 
Tyckte du filmen var bra? 
Det var bra information men sen att man sköter det precis som det är sagt där… men man får med sig 
mycket bra sen tar man med sina egna bitar. 
 
Följer ni agendan som finns på VSAA? 
Nu har det inte varit så mycket, men alltid när vi kör säkerhet har haft genomgångar, alltså vid som 
sådana moment som lyfta tak, ställning osv så tar man alltid med det på morgonen så man får med den 
biten. Igår och idag, ah. Som vi kör nu, kör vi en gång i veckan och det fungerar. Så det är inte 
märkvärdigare än så, som vi gjorde idag. 
 
Vad ser du för styrkor med att arbeta med visuell styrning? 
Jag tror att det är väldigt bra att alla får en bild av hur vi jobbar, under den här speciella dagen, eller 
som vi nu kör veckan. Att varje person vet vad de ska göra istället för att man ska springa omkring och 
leta reda på varje person för att berätta för dem. Det är jättebra med visuell styrning. 
 
Vad ser du för svagheter med att arbeta med visuell styrning? 
Om man nu kör visuell styrning varje dag är det svårt med engagemanget och få trycket med sig så att 
alla lyssnar, just när man kör det varje dag. Det är väl det som är problemet, med engagemanget. Att 
man måste jobba upp och hålla sig fast vid att alla är engagerade, när 20st sitter och halvsover och en 
står och är engagerad. Man måste jobba med engagemanget. 
 
Vilken information på planeringstavlan tycker du är mest användbar för medarbetarna? 
Det är framförallt säkerheten och även om man funderar på vad man ska göra kan man titta på tavlan. 
Vi använder inte tavlan så starkt just här och nu, det var mycket mer förut. Vi är ju i den fasen som jag 
sa förut att de vet vad de ska göra. Det är samma moment vi har kört nu i 5år så gubbarna vet. 
 
Vad kan du sakna i arbetet med visuell styrning? 
Ingenting som jag kan komma på. 
 
Skulle du vilja lägga mer eller mindre tid på visuell styrning? 
Jag tror inte man ska överarbeta visuell styrning heller, man ska hitta något lagom som passar i det 
projektet man är i. Krävs det visuell styrning varje dag, ja visst men räcker det men en dag i veckan, då 
ska det räcka. Man ska inte överarbeta det.  
 
Huvudsyftet med visuell styrning tycker du ändå är planeringen? 
Ja, så alla vet vad man ska göra. Att det inte blir att man springer och frågar, man får en bättre dag och 
man hinner med mer istället för att 10 man springer runt och frågar “vad ska vi göra nu?”. Det är det 
som är fördelen med visuell styrning. 
 
Vad skulle behöva för att få det att fungera bättre? 
Ingenting, jag ska säga det att vi har sagt det inför nästa projekt att vi ska sätta oss ner och snacka 
igenom hur vi ska köra den visuella styrningen inför nästa projekt och få ett avbrott i en nystart. Nu 
har vi kört samma här under 5 år så att det blir lite omotiverat att försöka ändra på det nu. Nu ska vi 
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sätta oss inför nästa och se vad vi behöver, vad ska vi göra, diskutera vad vi ska göra tillsammans. Vi 
vet att vi måste vässa till oss lite grann.  
 
Tror du att visuell styrning bidrar till mer än effektivitet? 
Framförallt ett engagemang och att man tar med sig informationen från den visuella styrningen ut när 
man jobbar, diskuterar med över- underentreprenörer och medarbetare på plats och fortsätter den 
visuella styrningen eller planeringen ute på plats. Om det dyker upp någonting tar man tag i den 
medarbetaren och frågar “hur gör vi här?”. Vad man har med sig från morgonmötet med visuell 
styrning ut till en arbetsberedning på plats så att säga. Det är bara positivt. 
 
Upplever du att visuell styrning blir mindre användbart om det är mindre projekt eller om man är inne 
i en lugnare period? 
Det är alltid bra att ha det, man ska försöka använda det så mycket man kan men i rätt mängd så att 
säga. Som jag sa förut så behöver man inte ta det 5 dagar i veckan om det är ett mindre projekt då 
räcker det 1 gång i veckan. Vi har ju produktionsmöte på torsdagar som kompletterar. Vi täcker hela 
täcket allesammans, sunt förnuft tycker jag ska räcka. 
 
Om man tog fram en paketlösning eller en digital lösning, tror du att det skulle öka användningen? 
Digitala lösning är inte min starka sida, jag tycker man ska prata med varandra 
 
Ni har ju Tv:n? 
Jo men det är ju information om vad som händer och lite ekonomi och så där. Jättebra grej sen vet jag 
inte hur man ska digitalisera just den, det får man diskutera. Man måste ju ändå ha kontakten mellan 
människor. 
 
En portal som digital lösning? 
Nja med Tv:n som vi har tycker jag att det räcker. Det är bra med den, då kan man sitta och slötitta på 
den. Sen ska man ta något stor visuell planering så sitter vi här i konferensen och går igenom på den 
tavlan som har kanon och så.  
 
Tror du på en övergripande digitalisering av informationshanteringen? 
Kan säkert vara bra, jag har inget bra svar.  
 
Varför använder inte alla projekt visuell styrning idag? 
Försöker ju jobba mer och mer med visuell styrning, jag vet inte hur andra produktionschefer och 
platschefer gör, men det är ju sagt att vi ska använda visuell styrning.  
 
Om det inte används, varför då? 
Det kan nog vara lite bekvämligheten, jag vet inte om det är den yngre eller den äldre generationen 
men den äldre kan vara mer att “vafan vi har kört det förut och det har fungerat då”, den inställningen 
kan man ju ha men det är ett väldigt bra verktyg att ha med sig. Är man negativ till det blir det inte bra 
heller så man måste ha ett positivt synsätt när man arbetar med det. 
 
Har du en bra ide på hur man skulle kunna få fler projekt att använda sig mer av visuell styrning? 
Det är liksom att varje individ som får avgöra. Men vi ska arbeta med visuell styrning. De som inte 
gör det kommer göra det förr eller senare. Jag tror alla här i Örebro kör med visuell styrning 
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Notiser för viktiga händelser i telefonerna, leveranser, tror du på det? 
Vi kör ju lite med det på Tv:n, att den bläddrar och visar om det är något viktigt. Vi har ju en 
leveranskalender som vi har tagit fram med vår logistikavdelning i Stockholm. Där lägger vi in 
inköpen och så kör vi från den så då vet vi det. Killen som kör traktorn får ut den här i pappersform 
sen rullar det på Tv:n. Vad vi behöver förbättra är att få med UE lite mer i den här kalendern. Nu kör 
vi bara muntligt, att det kommer då och då, och sen lägger jag in det. Kan man få in det så är det nog 
mycket vunnet med det. 
 
Om du skulle styra Tv:n och få fram ritning eller tidplan, att kunna välja själv vad som visas på den, 
skulle det vara användbart? 
Där känner jag att padda kommer till pass när man är ute och springer och har alla ritning på den och 
kan gå igenom på den, paddan jättebra. Man slipper skriva ut ritningar eller gå tillbaka och hämta 
ritningar man glömt i kojan. Sen står man och diskuterar i mindre grupper på arbetsplatsen. Den är bra 
att ha med sig. Skyddsronder och allting, bra hjälpmedel.  
 
Tillgång till information som finns på planeringstavlan i tjänstemobilen som en portal? För att 
yrkesarbetarna själva ska få fram tidplan eller liknanden. 
Det hade varit jättebra men jag tror inte så mycket på det där. Snickrar man så vill man snickra man 
vill inte springa och titta på datorn men det kan fungera om man har rejäl telefon, nu har ju alla 
telefoner. Kan man få upp ritning på den skulle det vara bra men då är det att nackdelen är att det blir 
väldigt litet att titta på den. 
 
Att tidplan och ritning är lätt lägligt via en portal i telefonen? 
Det hade säkerligen fungerat då hade alla haft det med sig.  
 
Projektanpassad informationsmallar för visuell styrning?  
Det tror jag är jättebra, så man får en grundstart. Att man har färdiga mallar att gå efter och sen får 
man ju utveckla den efter behovet. Har man en start så är det kanonbra. Att uppfinna hjulet varje gång 
är ju inte vits med, så det vore ju jättebra. 
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Intervju 2, april 27 2018 
Vad är din befattning? 
Produktionschef 
 
Hur länge har du arbetat på Skanska? 
5 år 
 
Ungefär hur många projekt har du haft? 
Jag har haft två stora projekt, hade ett annat projekt i några år innan och sen här i snart 1,5 år. Sen har 
jag haft en del mindre projekt emellan.  
 
Beskriv kort hur ni använder av visuell styrning i det här projektet och hur ni arbetar med det? 
I det här projektet har vi tavlan som visar var vi är någonstans och vart vi ska. Sen tycker jag att i det 
här projektet har vi inte haft så jättemycket visuell styrning för att de arbetsmomenten vi har är så pass 
långa. Vi har en sträcka som kanske pågår en månad eller mer och de enheterna som vi har påverkas ju 
inte av varandra någonting, vi har varit så utspridda. Det är totalt 8,5 km ledning som ska läggas det 
har gjort att vi har ett ganska stort område. Då har vi inte behövt den här samordningen. I förra 
projektet, ett finplaneringsprojekt, då var det mer med samordning, då var det smidigt med den typen 
av styrning.  
 
Har du fått någon utbildning eller introduktion i arbetet med visuell styrning? 
Det har varit lite sådär, man har ju sett dom här tavlorna som finns som man kan köpa om man vill 
men inte så jättemycket mer än så egentligen. Vi har ju anammat det där med tavlan för att kunna 
skriva upp leveranser och planera.  
 
Har du läst om visuell styrning på OneSkanska och VSAA? 
Ja, lite grann har jag gjort det. Vi diskuterade om vi skulle skaffa en tavla och så där men inte så 
mycket mer. 
 
Tyckte du att det var tydlig och användbar information? 
Ja det var det väl men sen måste man ju anpassa det till vilken typ av projekt man har också, vilken typ 
av organisation också. 
 
Följer ni agendan som finns på OneSkanska? 
Ja vanligtvis, kanske inte lika strikt men vi börjar mötet med att kolla om det har kommit in några 
tillbud sen går man ju runt laget och kollar om det är någonting som dykt upp. Oftast nu i och med att 
det är långa arbetsmoment så behöver man inte säga vart dom ska för det vet dom ju själva. Däremot 
så tittar man om det finns något behövs eller problem som har dykt upp. Och sen självklart om det är 
någon särskild information kan man ju ta det på tavlan.  
 
 
Vad ser du för styrkor att jobba med visuell styrning? 
Ja men det är väl att det ska vara tydligt och att få med alla, så det är väl bra.  
 
Ser du några svagheter med visuell styrning? 
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Nej, det gör jag väl inte. Information är väl alltid bra sen måste man sålla informationen. För mycket 
information kan ju bara röra till det. Men tar man det kort på tavlan så alla har tillgång till det så är det 
bra.  
 
Vilken eller vilka information på planeringstavlan tycker du är mest användbart för medarbetarna? 
Det är ju det vi har på vår tavla. Om det är något som dykt upp, personal på plats, leveranser som 
påverkar b.la. Det är vad vi har valt att sätta upp. 
 
Vad kan du sakna i arbetet med visuell styrning? 
Man kan alltid bli bättre på det, sen om man har möjlighet att göra det som man vill för att de ska 
fungera för projektet. 
 
Skulle du vilja lägga mer eller mindre tid på visuell styrning? 
Mer tid skulle man kunna göra. Har man tid och man tycker att det passar bra för det projekt man är på 
är det bra att lägga ner mer tid på det.  
 
Finns det någonting du skulle vilja förbättra med visuell styrning? 
Nej. Jag tror man måste jobba mer för att hitta bättringspunkter. 
 
Vad behöver du för ett fungerande arbete med visuell styrning? 
Det är väl egentligen att vi jobbar mer med det. Utbildning och sådant är bra men det gäller ju sen att 
man kollar vad man har att jobba mer och anpassa efter det. 
 
Tror du att arbete med visuell styrning bidrar till mer än effektivitet? 
Ja, att det är tydligt med information tror jag kan öka engagemanget. Det är väldigt olika mellan 
personer. Vissa vill ju verkligen veta vad som händer och en del nöjer sig med att bara veta var man är 
så att säga. Jag tror att de ökar engagemanget hos de flesta. 
 
Har du ett standardiserat arbetssätt för visuell styrning? eller varierar användning beroende på 
projektets omfattning och storkelt? 
Det är vissa grejer som vi använder regelbundet. Men som jag sa tidigare så varierar det ju vad som är 
viktigt att ta upp beroende på projekt. Storlek och vad man gör för någonting på projektet påverkar 
användning av visuell styrning. 
 
Upplever du att vs blir mindre användbart vid mindre projekt? 
Ja, det tycker jag. Har man bara några få enheter så blir det mindre. Men samtidigt på mindre projekt 
där man inte är lika narvande kan det vara bra att ha en tavla där de kan se informationen. 
 
Tror du på en färdig standardiserat paketlösning eller en digital lösning och att det skulle bidra till att 
öka användning vid mindre projekt? 
Ja, det tror jag. 
 
Tror du på en digitalisering av planeringstavlan? 
Nja, det är väl dit man är på väg men jag vet inte om det skulle göra att man använder det mer för att 
det digitaliserat. Vi prövade att använda en TV där information från regionen visades, den blev det inte 
så bra med. Man avbröt det försöket. Det kom inte upp så mycket information. Den information som 
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gubbarna behöver delade ju vi ut på morgonen.  
 
Tror du på en övergripande digitalisering av informationshanteringen? 
Ja kanske med TV eller nått sådant. Det är väl jättebra men det gäller att ha möjligheten och det måste 
finnas information att hämta. Jag tror ända, som på den här arbetsplatsen, att vi sitter så nära 
tillsammans och då sprids information på ett väldigt effektivt sätt.  
 
Varför använder inte alla projekt visuell styrning idag? 
Okunskap. Många är vana vid ett arbetssätt och man är olika som personer. 
 
Har du någon ide för att få flera att använda? 
Det är väl att göra det mer tydligt hur man ska använda det. Sen ska man ju ha möjlighet till etablering 
också. Ha en tavla eller en TV till exempel. 
 
Notiser om viktiga händelser och leveranser i telefonen? Skulle det vara användbart för 
yrkesarbetare? 
För vår del, som är ute på landet, så är vi ganska slappa när det gäller leveranser. Vi accepterar ju att 
en lastbil står här helt plötsligt och vill bli lossas, så löser vi det. Vi är inte så styrda med att just det 
här klockslaget ska det komma. Det har man retat sig lite på förut när man var ny och kom precis från 
skolan. Där fick man ju lära sig att det ska vara just-in-time och sådant där. Iden är jättebra men för 
oss skulle det kanske inte vara lika användbart.  
 
En Ipad kopplad till skärm med funktioner som t.ex. visa ritning, planer, väder, risker osv. Skulle det 
förenkla? 
Jo men det är väl jättebra faktiskt. Vi har ju Tv:n och kan koppla in dator på den men sen som på det 
här projektet så är våra ritning ca 100-200m ledning åt gången och sen samma sak hela tiden. Det 
händer inte så mycket med ritningarna egentligen. Det är bara ett sträck. Vi har maskinstyrning och då 
har de med sig informationen till maskinen så det är inte så intresserade av att se ritning i sådant här 
projekt. Vi andra projekt som finplanering och hus då tror jag att det skulle vara effektivt. 
 
Tillgång till information som finns på planeringtavlan i tjänstemobilen via en portal? Skulle det vara 
användbart för yrkesarbetare tror du? 
Nej, jag tror inte det. För de kommer in och ser varje rast informationen i etableringen. Behöver de har 
information så snabbt? Behöver de det så är det nog bra. 
 
Projektanpassad informationsmallar i 3 varianter? 
Ja! absolut. Då kan det vara lätt. Det är projektet har jag startat upp från början. Då gick jag in på 
VSAA för att se till att jag fick med allting. Då blir det ju lätt. Har man 3 mallar för visuell styrning så 
är det ju skitsmidigt. Då behöver man inte leta informationen och det tror jag på. Det tror jag skulle 
vara en möjlighet för att fler ska komma igång med det.  
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Intervju 3, 18 maj 2018 
Yrkesroll? 
Platschef. 
 
Hur många projekt har du arbetat på? 
Många 
 
Beskriv kort hur ni använder er av visuell styrning i det här projektet? 
Vi försöker ha det i det dagliga arbetat och en tavla som sitter så alla ser den. Vi försöker skriva upp: 
leveranser, ledigheter, viktiga datum. Sen kan man nog bli mycket bättra på det. Det är lätt att den blir 
lite statiskt och att man inte uppdaterar. Att man har en hög status i början på det och sen blir det bara 
lägre och lägre, är min uppfattning. Till slut nästan dö ut fullständigt. 
 
Har du fått någon utbildning eller introduktion i visuell styrning? 
Ja, det har jag fått många gånger.  
 
Hur upplevde du den? 
Det är inte senaste åren jag har haft det utan det var länge sedan. Den har nog varit väldigt inriktad mot 
hus, husbaserad och inte markbaserad.  
 
Har du läst informationen som finns på OneSkanska och VSAA? 
Ytterst lite. 
 
Någon uppfattning om den var bra eller inte? 
Nej det har jag inte, jag har bara mailat den till arbetsledare för att de ska kolla vad de ska göra.  
 
Följer du agendan som finns på OneSkanska? 
Nej 
 
Har du sett den? 
Samma sak där, jag har säkert sett den men det var länge sen och jag visst knappt att det fanns kan jag 
säga. Den följer jag inte rakt av. Sen blir det mycket frågor man tar upp som finns i agendan. 
 
Vad ser du för styrkor i att arbeta med visuell styrning? 
Att alla får informationen och att man inte glömmer någon. Det blir tydligt. 
 
Vad ser du för svagheter i att arbeta med visuell styrning? 
Att man inte uppdaterar den, att den blir statisk. Gör man det inte hela vägen så tittar inte folk till slut 
och då tittar folk på den utan att ta till sig informationen. Ska man använda sig av planeringstavlan 
gäller det att man jobbar med den hela tiden så att folk verkligen vet att där står information. Står det 
gammal information så slutar man titta på den. 
 
Vilken information på planeringstavlan tycker du är mest användbar för medarbetarna? 
Jag tycker tider är ganska bra så man vet att det förväntas att vissa saker är färdiga, när ska vi göra 
det? När kommer leveranser? Är det folk lediga? Att man tar upp i tid när folk ska vara lediga. Så att 
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man vet vad som händer på projektet.  
 
Vad kan du sakna i arbetet med visuell styrning? 
Känner inte att jag saknar något.  
 
Skulle du vilja lägga ner mer eller mindre tid på visuell styrning? 
Skulle behöva lägga ner mer tid är min känsla. Att koncentrera sig på det och ta tag i det bättre. 
 
Finns det något du skulle vilja förbättra med din visuella styrning? 
Det kan jag inte säga. Det är väl framförallt att jag själv tar tag i det. 
 
Vad behöver du för ett fungerande arbete med visuell styrning? 
Att man har en arbetsplats med bodar på så man kan sätta upp en tavla. Det är många små arbetsplatser 
och det är inte alltid säker att man kan ha visuell styrning. Så det kanske jag kan sakna, om det finns 
någon mobil visuell styrning som man kan ha med sig? Det är inte alltid som man har kontor som 
räcker för en lyckad visuell styrning. Det kanske skulle funka med en uppfällningsbar tavla och skriver 
lite på. Något smidigt hjälpmedel skulle vara bra. Det kanske skulle vara smart att hitta på någon grej 
som man kan docka in i dator och visa för gubbarna. 
 
Tror du att arbetet med visuell styrning bidrar till mer än effektivt? T.ex. engagemang 
Det tror jag om man uppdaterar den annars tror jag att det inte fyller någon funktion alls. Hur man 
skapar delaktighet är svårt, jag vet inte. Det är svårt att få alla involverade och att de inte bara tycker 
att det är en vit tavla. 
 
Har du ett standardiserat arbetssätt för visuell styrning? 
Det varierar oerhört.  
 
Upplever du att visuell styrning blir mindre användbart vid mindre projekt? 
Ja, kanske. Är det på 2 dagar så är det svårt att köra visuell styrning. Då gör man ofta mycket småjobb 
och då kanske det är ännu viktigare med visuell styrning för att hålla ordning. Det projekt vi har i 
Mellringe är många småprojekt där styrningen sker gemensamt veckovis.  
 
Tror du på en färdig standardiserat paket lösning eller en digital lösning och att det skulle öka 
användning vid mindre projekt? 
Ja, kanske om det är vettig lösning.  
 
Tror du på en digitalisering av planeringstavlan? 
Ja.  
 
Tror du på en övergripande digitalisering av informationshanteringen i ditt yrke? 
Ja 
 
Varför använder inte alla projekt visuell styrning idag tror du? 
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Jag tror att det är för att byggbransch är konservativ, följer gamla mönster. Det behövs något som 
bryter av. Det är lätt att man gör som man alltid har gjort.  
 
Har du någon idé på hur man skulle kunna få fler projekt att använda det? 
Det är väl att man blir mer digital, att man kan använda surfplatta och mer digitala hjälpmedel. Kanske 
leveransnotiser i tjänstemobilen, att man får den visuell styrning i mobil istället för att skriva det på 
tavlan så får man det i mobilen och kan hålla sig uppdaterad på så sätt. Det tror jag på.  
 
Notiser om viktiga händelser/leveranser i tjänstemobilen? 
Det har jag svarat på och ändrar inte på mitt svar, haha. 
 
Ipad/laptop kopplad till skärm med funktioner som t.ex. ritningar, tidsplan, produktionsmål, 
APD-plan, väder, aktuella risker. 
Det tror jag på. Om nått nytt kommer plingar det till i appen och då kan man se vad som har hänt. 
 
Tillgång till informationen som finns på planeringstavlan i tjänstemobilen via en portal? 
Ja, det skulle nog vara bra. 
 
Projektanpassade informationsmallar i 3 varianter? 
Jag är lite allergisk mot mallar och checklistor, då tror jag mer på teknik. Skulle man kunna ha det i 
teknik att kunna välja liten, mellan och stor. Jag tror inte på checklistor och lappar. Det har vi tusentals 
av.  
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Intervju 4, 21 maj 2018 
Yrkesroll? 
Operativ chef, Väg och Anläggning. 
 
Tycker du att tjänstemännen har fått tillräckligt med utbildning i visuell styrning? 
Ja det tycker jag. 
 
Tycker du att informationen som finns på OneSkanska och VSAA är tillräcklig? 
Ja det tycker jag. Den är tillräckligt bra. 
 
Vad tycker du om agendan som finns där? Tror du att den följs? 
Jag tycker inte att det viktigaste är att man följer den agenda. Det viktigaste är att man får ut budskapet 
om vad som är viktigt just idag. Men sen tycker ju inte jag att dem frågorna eller upplägget på den 
agendan, är ju inte krångligt på något sätt. Det är ju rätt så sunt och självklart att man pratar om vad 
man gjort färdigt igår och vad ska man jobba med idag, ser man några hinder. Alltså är jag påverkad i 
mitt jobb av någon annan. 
 
Vad ser du för styrkor med att arbeta med visuell styrning? 
Jag tycker att det finns jättemånga bra effekter man kan få ut om man jobbar bra med vs. T.ex. att man 
blir mer engagerad i jobbet. Bara en sådan sak att någon frågar hur det gick igår. Att någon frågar vad 
ska du göra idag? Vad ser du framför dig idag? Ser du några problem? Det visar ju att det är någon 
annan som bryr sig om vad jag göra, annars kan det ju vara skitsamma vad jag gör om ingen bryr sig, 
ingen frågar.  
 
Jag tycker också att det är en bra grej att nu är det faktiskt ett gäng människor som är ute och går på 
våra arbetsplatser varje dag och ser saker och det är ju näst intill oförskämt att inte fråga vad dom har 
sett. Om man nu ska prata om att man ska förutse risker, man ska förutse saker som kan störa 
produktionen. Frågar man inte om sådana saker så tillslut får man inga svar där heller. Dessutom har 
vi pratat om att vi vill få igång registrering på observationer som kan vara nått man behöver hantera 
eller tänka på för att undanröja skador. Där är den visuell genomgången ett utmärkt tillfälle att fråga 
om någon har sett något som kan upplevas vara en skaderisk.  
 
Vad ser du för svagheter med att arbeta med visuell styrning? 
Som begrepp ser jag inga risker i det. Men om man skulle genomföra det på ett så uselt sätt så kanske 
det skulle kunna vara en risk. Om tänker man igenom det och är lite strukturerad som arbetsledare så 
ser jag ju bara hjälp med det. Vad jag tänker är att om en arbetsledare som inte tror på det själv och 
blir tvingad att använda det då blir det ju inte bra. 
 
Viken information på planeringstavlan tror du är mest användbar för yrkesarbetarna? 
Jag vet inte, jag har sett så många olika tavlor. Någon typ av veckoplan eller viktiga saker att tänka på. 
Den är ju rätt så given. Jag tycker också att man kan ha en ruta där man kan skriva upp saker som t.ex. 
att 110 rören är slut så att det köps in. Jag tycker också att det är bra om det står vad som kommer 
hända på arbetsplatsen om man får besök eller om det är någon händelse som medarbetarna behöver 
veta om. 
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Tror du att visuell styrning blir mindre användbart vid mindre projekt? 
Nej. Behovet är nog lika stort. Man kanske inte behöver ha det lika formellt. Jag har sett exempel där 
det har varit typ ramavtals-jobb där det satt två gubbar och en grävmaskinist i en koja och där hade det 
en tavla som inte var mer än en A3 format där de skrev men dom hade ändå sin tavla och sin visuella 
styrning. Det gjordes säkert väldigt informellt. Det behöver inte vara lika uppstyrt vid mindre projekt. 
 
Tror du på en färdig standardiserat paket lösning eller en digital lösning och att det skulle öka 
användning? 
Nej det tror jag inte. Jag tror att det måste komma från arbetsledaren och gänget själv. Jag tror börjar 
man jobba med verktyget så kommer man att hitta det rätta själv. Man kommer känna att här är det 
löjligt att ta upp den här punkten däremot är det här punkten väldigt viktigt att prata om. Jag tror inte 
man ska styra upp det för jag har sett så många olika sätt att göra det på och använda det på. Jag tror 
mer att det hämmar kreativitet om man styr upp det för mycket. 
 
Tror du på en digitalisering av planeringstavlan? 
Vi har ju digitala skärmar på en del arbetsplatser och dom kan man ju använda för att få ut delar av det 
här. Men det får inte bli för krångligt heller, för digitalt. Det är ju många som har problem att hantera 
sådana grejer. Man ska nog inte förakta det här med att rita och berätta. Jag tänkte iså fall om man har 
svårt att komma ihåg vad som stod på tavlan så kan man ju ta ett kort på tavlan i fall det är något man 
undrar när man är ute på bygget. 
 
Har du någon idé på hur man skulle kunna få fler projekt att använda det? 
Ja är det så att man inte använder det så skulle man ju ställa sig frågan “Varför använder vi det inte?”. 
Jag tror att i de allra flesta fall är det för att man inte har provat det. Jag minns dom jag känner som 
tycker att det funkar jättebra, många av dom har ju varit motståndare och sen har man på något sätt 
blivit övertygad om att testa det och när man har testat det och fått bra respons och feedback då vill 
man ju inte jobba på något annat sätt. Man har dissat det innan man har provat. Sen kan jag tänka mig 
också att det finns lite mentala spärrar här, det kan vara nya arbetsledare som har svårt att ställa sig 
framför ett gäng på 10-15 medarbetare och dra det här varje morgon. Då kanske man måste ta lite 
hjälp av sin produktionschef i början några gånger så man är två stycken och hjälps åt så man kommer 
igång och att det känns mer naturligt för arbetsledaren. Man kanske ska ställa frågan till de 
arbetsledare som inte jobbar med visuell styrning och daglig genomgång varför dom inte gör det, vad 
det finns för hinder och svårigheter som gör att de inte jobbar med det.  
 
 
Många av de tjänstemän vi har pratat med upplever inte att de har behov för daglig genomgång, vad 
tänker du om det? 
Då tycker jag att man har utgått från fel horisont. För om man tittar på de här frågorna som är det ju 
inte arbetsledare som ska stå och mässa. Utan man ska gå laget runt och så ska var och en av de som 
står där framför den där tavlan få frågan “ Vad gjorde man igår” “ Vad ska du göra idag” “Ser du 
några hinder för det du ska göra idag?” “Såg du någon risk eller liknande. Sen kan man ju ställa frågan 
till människan “Är det något jag behöver tänka på som arbetsledare?” Det handlar ju inte så mycket 
om att det är arbetsledaren som ska stå där och prata utan det handlar ju mer om dom människorna 
som är i gänget att de ska tänka på sin egen dag. Sen tycker jag att jobbar man som arbetsledare och 
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ska driva produktionen så är det att dissa sig själv genom att säga att jag har ingen information att ge. 
För att det är det samma som att säga då planerar inte jag tillräckligt väl.  
 
 
 

9.4 Intervjufrågor 

Intervjufrågor till intervju 1-3 
 
Personfrågor 
Hur länge har du arbetat på Skanska? 

Vad är din befattning? 

Ungefär hur många projekt har du arbetat på? 

Beskriv kort hur ni använder er av visuell styrning i det här projektet och hur ni arbetar med 
det? 

Utbildning och förståelse för visuell styrning 
Har du fått någon utbildning eller introduktion till att arbeta med visuell styrning? 

Har du läst om visuell styrning på OneSkanska och VSAA om visuell styrning?  

Om ja: Tyckte du att den informationen var tydlig och användbar? 

Följer ni agendan som finns på OneSkanska: 

 

Erfarenhet av visuell styrning 
Vad ser du för styrkor med att arbeta med visuell styrning? 

Vad ser du för svagheter med att arbeta med visuell styrning? 

Vilken information på planeringstavlan tror du är mest användbar för dina medarbetare? 

Vad kan du sakna i arbetet med visuell styrning? 

Skulle du vilja lägga ner mer eller mindre tid på visuell styrning? 

Finns det något du skulle vilja förbättra med visuell styrning? 

Vad behöver du för ett fungerande arbete med visuell styrning?  

Tror du att arbetet med visuell styrning bidrar till mer än effektivitet? T.ex. engagemang, 
motivation mm… 
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Paket/Digitalisering 
Har du ett standardiserat arbetssätt för visuell styrning vid morgonmöten eller varierar 
användningen av visuell styrning beroende på projektens omfattning och storlek? 

Upplever du att visuell styrning blir mindre användbart vid mindre projekt? 

Om ja: Varför då?  

Följdfråga: Tror du att en färdig standardiserad paketlösning eller digital lösning skulle öka 
användningen vid mindre projekt? 

Tror du på en digitalisering av planeringstavlan? (t.ex. applikation kopplad till projektor) 

Tror du på en övergripande digitalisering av informationshantering i ditt yrke(notiser)? 

Övriga frågor 
Varför använder inte alla projekt visuell styrning idag tror du?  

Har du någon ide på hur man skulle kunna få fler projekt att använda verktyget? 

Konkreta förslag 
Notiser om viktiga händelser/leveranser i tjänstetelefonen? 

Ipad/laptop kopplad till skärm med funktioner som t.ex. ritningar, tidsplan, produktionsmål, 
APD-plan, väder, aktuella risker. 

Tillgång till informationen som finns på planeringstavlan i tjänstemobilen via en portal? 

Projektanpassade informationsmallar i 3 varianter  
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Intervjufrågor till intervju 4 
 
Yrkesroll? 
 
Tycker du att tjänstemännen har fått tillräckligt med utbildning i visuell styrning? 
 
Tycker du att informationen som finns på OneSkanska och VSAA är tillräcklig? 
 
Vad tycker du om agendan som finns där? Tror du att den följs? 
 
Vad ser du för styrkor med att arbeta med visuell styrning? 
 
Vad ser du för svagheter med att arbeta med visuell styrning? 
 
Viken information på planeringstavlan tror du är mest användbar för yrkesarbetarna? 
 
Tror du att visuell styrning blir mindre användbart vid mindre projekt? 
 
Tror du på en färdig standardiserat paket lösning eller en digital lösning och att det skulle öka 
användning? 
 
Tror du på en digitalisering av planeringstavlan? 
 
Har du någon idé på hur man skulle kunna få fler projekt att använda det? 
 
 
Många av de tjänstemän vi har pratat med upplever inte att de har behov för daglig genomgång, vad 
tänker du om det? 
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9.5 Enkätsammanställning 

Yrkesarbetare 
 

Fråga:	 Projekt	 Yrke	 År	i	yrket	 Uppdragsform	 Ålder	 1	 2	 3	 4	 5	 6a	 6b	 6c	 6d	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 Medel	svar:	

YA	1	 Melringe	 YA	 1-3	 Skanska	 26-40	 4	 1	 4	 3	 Y5a	 4	 2	 4	 4	 3	 3	 2	 4	 Y12a	 3	 3,2	

YA	2	 Melringe	 Anläggare	 11-25	 Skanska	 26-40	 4	 4	 5	 4	 Y5b	 4	 5	 4	 4	 5	 2	 3	 2	 4	 3,8	

YA	3	 Melringe	 YA	 26-50	 Skanska	 56-100	 5	 5	 5	 5	 4	 4	 4	 4	 5	 3	 3	 3	 4	 4,2	

YA	4	 Melringe	 Maskinförare	 26-50	 UE	 56-100	 5	 5	 5	 5	 Y5c	 3	 3	 3	 3	 4	 4	 1	 2	 Y12b	 3	 Y14a	 3,5	

YA	5	 Melringe	 YA	 26-50	 UE	 56-100	 3	 2	 4	 2	 Y5d	 3	 3	 3	 4	 2	 2	 2	 1	 1	 2,5	

YA	6	 Melringe	 Chafför	 11-25	 UE	 41-55	 4	 3	 4	 3	 Y5e	 4	 4	 4	 4	 3	 3	 1	  1	 3,2	

YA	7	 Melringe	 Maskinförare	 26-50	 Skanska	 56-100	 3	 2	 5	 1	 Y5f	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 1	 2,8	

YA	8	 Melringe	 Grävmaskinist	 11-25	 UE	 56-100	 4	 3	 4	 3	 Y5g	 3	 4	 4	 5	 4	 3	 Y9a	 3	 3	 3	 3,5	

YA	9	 Melringe	 Chafför	 26-50	 UE	 56-100	 4	 4	 4	 4	4	 3	 3	 3	 3	 4	 4	 4	 2	 2	 2	 3	 2	 3,3	

YA	10	 Melringe	 Chafför	 1-3	 UE	 56-100	 5	 3	 4	 4	 5	 5	 5	 5	 4	 3	 Y9b	 3	 Y12c	 3	 Y14b	 4,1	

YA	11	 Vivalla	 Maskinförare	 4-10	 UE	 0-25	 4	 3	 5	 3	 Y5h	 2	 2	 3	 3	 3	 3	 1	 1	 3	 2,8	

YA	12	 Vivalla	 Stensättare	 4-10	 UE	 26-40	 4	 3	 4	 3	 Y5i	 3	 4	 4	 4	 4	 3	 3	 2	 4	 3,5	

YA	13	 Vivalla	 Stensättare	 1-3	 UE	 0-25	 4	 2	 5	 5	 Y5j	 4	 4	 5	 5	 4	 1	 3	 1	 4	 3,6	

YA	14	 Vivalla	 Maskinförare	 4-10	 UE	 26-40	 3	 3	 4	 3	 Y5k	 3	 4	 4	 3	 2	 4	 Y9c	 5	 3	 Y12d	 5	 3,5	

YA	15	 Vivalla	 Snickare	 26-50	 Skanska	 41-55	 5	 4	 3	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 3	 3	 3	 3	 3,7	

YA	16	 Vivalla	 Snickare	 1-3	 Skanska	 0-25	 4	 2	 4	  3	 3	 3	 3	 5	 5	 3	 4	   3,5	

YA	17	 Vivalla	 Snickare	 11-25	 Skanska	 26-40	 3	 4	 2	 2	 3	 3	 3	 3	 3	 4	 4	 2	 3	 3,0	

YA	18	 Vivalla	 YA	 26-50	 UE	 41-55	 4	 3	 4	 3	 Y5l	 3	 3	 3	 3	 4	 3	 3	 3	   3,3	

YA	19	 Vivalla	 Snickare	 4-10	 Skanska	 26-40	 4	 4	 3	 3	 Y5m	 4	 4	 3	 3	 4	 4	 2	 4	 2	 3,4	

YA	20	 Vivalla	 Stensättare	 4-10	 UE	 26-40	 4	 4	   3	 4	 4	 3	 4	 4	 4	 4	 4	 3,8	

YA	21	 Vivalla	 Snickare	 26-50	 Skanska	 41-55	 4	 5	 4	 4	 3	 3	 3	 3	 3	 4	 4	 4	 2	 3,5	

YA	22	 Vivalla	 Golvläggare	 26-50	 UE	 56-100	 4	 5	 5	 4	 5	 5	 3	 4	 5	 3	 5	 5	 3	 4,3	

YA	23	 Vivalla	 Mättekniker	 1-3	 Skanska	 0-25	 3	 3	 4	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 Y9d	 3	 1	 3	 2,9	

YA	24	 Vivalla	 Målare	 11-25	 UE	 41-55	 4	 2	 3	 1	 3	 3	 3	 3	 3	 5	 1	 1	 3	 2,7	
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YA	25	 Vivalla	 Målare	 11-25	 UE	 26-40	 4	 2	 4	 2	 Y5n	 2	 3	 4	 4	 4	 3	 Y9e	 3	 4	   3,3	

YA	26	 Vivalla	 Målare	 4-10	 UE	 26-40	 4	 3	 4	 3	 3	 3	 3	 3	 4	 3	      3,3	

YA	27	 Vivalla	 YA	 26-50	 Skanska	 41-55	 1	 1	 1	 1	 Y5o	 3	 3	 3	 3	 1	 1	 Y9f	 1	 1	 1	 1,6	

YA	28	 Vivalla	 YA	 26-50	 Skanska	 41-55	 3	 3	 4	 4	 Y5p	 3	 3	 3	 3	 2	 4	 Y9g	 3	 3	 3	 3,2	

YA	29	 Vivalla	 YA	 1-3	 Skanska	  1	 3	 3	 3	 1	 3	 2	 3	 1	 1	 1	 1	 1	 1,8	

YA	30	 Vivalla	 Byggnadsplåtslag	 11-25	 UE	  5	 5	 5	 5	 Y5q	 5	 5	 5	 5	 4	 2	 Y9h	  4	 Y12e	 4	 Y14c	 4,5	

YA	31	 Vivalla	 Rörmontör	 11-25	 UE	 26-40	 3	 3	 2	 2	 3	 3	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 3	 3,3	

YA	32	 Vivalla	 VVS-motör	 11-25	 UE	 26-40	 3	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 3	 3	 2	 2	 4	 3,5	

YA	33	 Vivalla	 Stensättare	 4-10	 UE	 0-25	 4	 3	 4	 4	 3	 3	 3	 3	 4	 4	 3	 3	 3	 3,4	

YA	34	 Vivalla	 Elektriker	 11-25	 UE	 41-55	 3	 3	 4	 3	 3	 3	 3	 3	 5	 4	 5	 5	 3	 3,6	

YA	35	 Vivalla	 Träarbetare	 4-10	 UE	 0-25	 5	 5	 5	 3	 Y5r	 3	 5	 5	 3	 3	 3	 Y9i	 1	 3	 Y12f	 3	 3,6	

YA	36	 Vivalla	 Snickare	 1-3	 Skanska	 0-25	 3	 2	 4	 4	 Y5s	 3	 3	 4	 4	 4	 2	 Y9j	 2	 2	 Y12g	 3	 Y14d	 3,1	

YA	37	 Östramark	 Maskinförare	 4-10	 UE	 26-40	 3	 1	 5	 3	 Y5t	 4	 4	 4	 4	 5	 1	 5	 5	 3	 3,6	

YA	38	 Östramark	 Maskinförare	 4-10	 UE	 26-40	 4	 5	 4	 5	 4	 4	 5	 5	 5	 3	 3	 3	 5	 4,2	

YA	39	 Östramark	 Maskinförare	 26-50	 UE	 41-55	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 5	 4	 2	 1	 3	 3,6	

YA	40	 Östramark	 Maskinförare	 4-10	 UE	 26-40	 4	 2	 5	 4	 Y5u	 4	 4	 5	 5	 4	 4	 4	 4	 4	 4,1	

YA	41	 Östramark	 Anläggare	 11-25	 UE	 41-55	 5	 5	 5	 5	 Y5v	 5	 5	 5	 5	 5	 2	 1	 1	 4	 4,1	

YA	42	 Östramark	 Rörläggare	 26-50	 Skanska	 56-100	 5	 4	 5	 5	 Y5w	 5	 5	 5	 5	 5	 4	 2	 3	 5	 4,5	

YA	43	 Östramark	 Anläggare	 1-3	 Skanska	 41-55	 4	 2	 5	 3	 3	 3	 3	 3	 5	 3	 1	 1	 3	 Y14e	 3,0	
                        

 År	i	yrket	 Anställning	 Ålder	  Antal	svar:	 43	 43	 42	 41	 24	 43	 43	 43	 43	 43	 42	 11	 41	 40	 8	 39	 6	 
 	

Antal	1-3	
	
Antal	Skanska:	

	
Antal	0-25	

 	
Medel:	

	
3,8	

	
3,2	

	
4,1	

	
3,4	

 	
3,4	

	
3,6	

	
3,7	

	
3,7	

	
3,7	

	
3,1	

 	
2,7	

	
2,7	

 	
3,1	

 	
3,4	

 8	 16	 7	 Antal	1:or	 2	 3	 1	 3	 1	 0	 0	 0	 2	 4	 9	 10	 5	  
 Antal	4-10	 Antal	UE:	 Antal	26-40	  Antal	2:or	 0	 9	 2	 4	 2	 2	 1	 0	 3	 5	 8	 7	 2	  
 11	 27	 14	 Antal	3:or	 11	 14	 4	 15	 23	 20	 19	 21	 10	 17	 15	 11	 20	  

 Antal	11-25	  Antal	41-55	  Antal	4:or	 22	 9	 21	 12	 12	 14	 15	 14	 17	 14	 5	 9	 9	  
 11	 11	 Antal	5:or	 8	 8	 14	 7	 5	 7	 8	 8	 11	 2	 4	 3	 3	  

 Antal26-50	  Antal56-100	                     
 13	 9	                    
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Textsvar	på	fråga	5:	                       

Y5a	 Planering	                       

Y5b	 Vad	som	ska	ske	eller	vad	som	skett	arbetsmässigt,	vissa	moment	osv.	                   

Y5c	 Ganska	bra	                       

Y5d	 Dagens	arbete	                      

Y5e	 Bra	                       

Y5f	 Bra	                       

Y5g	 Kommunikation	vid	arbetsplatsen	                     

Y5h	 Den	som	gäller	mig.	                      

Y5i	 Vad	som	skall	göras.	                      

Y5j	 Vad	som	skall	göras	för	dagen.	                      

Y5k	 Vad	som	ska	göras-	                      

Y5l	 När	olika	yrkesgrupper	ska	in	och	göra	sitt	                     

Y5m	 Om	det	eventuellt	ska	stängas	av	någonting	t.ex	elen	eller	någon	väg	                   

Y5n	 Planerade	riskmoment	som	t.ex	tunga	lyft	                     

Y5o	 Det	som	angår	mig	                      

Y5p	 Vad	jag	ska	göra	eller	ta	hänsyn	till	                     

Y5q	 Generell	                       

Y5r	 Viktiga	händelser	i	kommande	veckan.	                     

Y5s	 Vad	man	ska	göra.	                      

Y5t	 Materialåtgång	                      

Y5u	 To	do	list'en	                       

Y5v	 Arbetsgången	                      

Y5w	 Vad	alla	gör	i	alla	ändar	för	att	kunna	dela	kunskap	och	resurser.	                    

                        

Textsvar	på	fråga	9:	                       

Y9a	 Den	är	bra	                       

Y9b	 Vet	ej	                       
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Y9c	 Inget	                       

Y9d	 Anpassa	textstorlek	så	man	kan	läsa	på	bildskärmen	från	hela	lokalen	                   

Y9e	 Att	informationen	som	sitter	är	uppdaterad	                     

Y9f	 Ta	bort	                       

Y9g	 Gammal	information	                      

Y9h	 Överflödigt	med	pappersutskick	till	samtliga	yrkesgrupper	t.ex	inplastade	tidsplaner.	Det	borde	rulla	på	tv:n	istället.	             

Y9i	 Korta	ner	och	ta	bara	upp	det	viktigaste.	                     

Y9j	 Nej.	                       

                        

Textsvar	på	fråga	12:	                       

Y12a	 Leveranser,	planering	                      

Y12b	 Vet	ej	                       

Y12c	 Vet	ej	                       

Y12d	 Har	inga	                       

Y12e	 Det	borde	rulla	på	tv:n	istället.	                      

Y12f	 Beställning	av	småsaker	t.ex.	skruv	och	plugg	                     

Y12g	 Möten	                       
                        

Textsvar	på	fråga	14	                       

Y14a	 Har	inga	                       

Y14b	 Inga	                       

Y14c	 Överlag	att	ett	väldigt	bra	projekt	med	styrning	från	skanska	                    

Y14d	 Lycka	till	                       

Y14e	 Ny	på	jobbet,	svårt	att	svara	på	frågorna.	                     
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Tjänstemän 

 
Fråga:	 Befattning	 Kontor	 År	i	yrket	 Ålder	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7a	 7b	 7c	 7d	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	Medel:	
TM	1	 Arbetsledare	 Örebro	 21-40	 26-40	 3	 5	 4	 3	 4	 3	 4	 3	 3	 2	 4	 6	 5	 S12a	 6	 3	 3	 4	 4	 3,6	
TM	2	 Produktionschef	 Örebro	 4-10	 26-40	 5	 5	 5	 3	 4	 4	 4	 3	 4	 4	 4	 3	 2	 4	 3	 4	 3	 3	 3,7	
TM	3	 Projektingenjör	 Örebro	 1-3	 26-40	 4	 6	 5	 3	 2	 2	 5	 4	 4	 5	 5	 S9a	 6	 6	 S12b	 6	 3	 3	 6	 6	 4,4	
TM	4	 Produktionschef	 Örebro	 11-25	 41-55	 4	 5	 3	 3	 3	 4	 3	 3	 3	 3	 5	 S9b	 6	 5	 S12c	 6	 2	 2	 5	 5	 S18a	 3,5	
TM	5	 Arbetsledare	 Örebro	 1-3	 26-40	 4	 4	 4	 3	 1	 2	 3	 4	 4	 4	 4	 S9c	 1	 2	 3	 4	 3	 3	 3	 3,4	
TM	6	 Produktionschef	 Örebro	 11-25	 26-40	 4	 4	 4	 4	 6	 3	 5	 5	 5	 5	 6	 3	 3	 4	 2	 2	 4	 6	 4,5	
TM	7	 Arbetsledare	 Örebro	 11-25	 41-55	 5	 4	 6	 5	 5	 4	 5	 6	 5	 6	 4	 4	 4	 S12d	 6	 4	 4	 4	 5	 4,9	
TM	8	 Arbetsledare	 Örebro	 1-3	 26-40	 4	 6	 6	 5	 6	 3	 5	 4	 5	 6	 5	 5	 6	 6	 4	 3	 2	 5	 5,3	
TM	9	 Projektingenjör	 Örebro	 1-3	 26-40	 3	 5	 6	 5	 5	 4	 6	 6	 6	 6	 5	 3	 6	 3	 3	 3	 3	 3	 5,4	
TM	10	 Mättekniker	 Örebro	 4-10	 26-40	 4	 5	 5	 5	 4	 4	 5	 5	 5	 4	 3	 4	 4	 S12e	 5	 2	 1	 4	 4	 4,3	
TM	11	 Produktionschef	 Örebro	 11-25	 41-55	 4	 6	 3	 5	 5	 3	 3	 3	 3	 3	 5	 S9d	 5	 3	 2	 2	 2	 1	 3	 3,7	
TM	12	 Arbetsledare	 Örebro	 11-25	 26-40	 4	 5	 6	 2	 5	 1	 6	 6	 5	 5	 1	 S9e	 1	 1	 3	 3	 3	 1	 1	 S18b	 4,1	
TM	13	 Produktionschef	 Örebro	 26-50	 41-55	 3	 4	 4	 2	 2	 3	 4	 3	 3	 3	 3	 1	 2	 2	 3	 3	 2	 2	 3,0	
TM	14	 Mättekniker	 Örebro	 1-3	 26-40	 4	 5	 6	 6	 3	 6	 6	 6	 6	 6	 4	 2	 4	 3	 2	 3	 2	 6	 4,9	
TM	15	 Projektchef	 Östergötland	 11-25	 26-40	 3	 6	 5	 3	 2	 5	 5	 4	 4	 5	 1	 S9f	 1	 2	 S12f	 3	 2	 3	 2	 2	 3,5	
TM	16	 Projekteringsledare	 Uppsala	 4-10	 26-40	 5	 6	 5	 6	 3	 4	 4	 4	 3	 3	 3	 1	 1	 1	 5	 4	 2	 1	 S18c	 3,9	
TM	17	 Projektingenjör	 Uppsala	 1-3	 0-25	 2	 4	 4	 6	 3	 1	 6	 6	 4	 2	 3	 1	 4	 2	 3	 1	 3	 3	 4,1	
TM	18	 Arbetsledare	 Uppsala	 11-25	 26-40	 4	 5	 6	 6	 2	 2	 5	 5	 5	 5	 5	 1	 3	 5	 3	 3	 1	 2	 4,5	
TM	19	 Produktionschef	 Uppsala	 4-10	 26-40	 4	 6	 6	 6	 2	 3	 5	 5	 5	 3	 6	 5	 6	 6	 6	 4	 3	 6	 5,1	
                           
                           

 Antal	1-3	 Antal	0-25	  Antal	svar:	 19	 19	 19	 19	 19	 19	 19	 19	 19	 19	 19	 6	 19	 19	 6	 19	 19	 19	 19	 19	 3	 
 6	 1	 Medel:	 3,8	 5,1	 4,9	 4,3	 3,5	 3,2	 4,7	 4,5	 4,3	 4,2	 4,0	 3,1	 3,6	 4,0	 3,1	 2,8	 2,9	 3,7	 4,2	
 Antal	4-10	 Antal	26-40	  Antal	1:or	 0	 0	 0	 0	 1	 2	 0	 0	 0	 0	 2	 7	 2	 1	 0	 2	 3	 2	  

 4	 14	 Antal	2:or	 1	 0	 0	 2	 5	 3	 0	 0	 0	 2	 0	 1	 4	 3	 6	 3	 5	 3	  

 Antal	11-25	 Antal	41-55	  Antal	3:or	 4	 0	 2	 6	 4	 6	 3	 5	 5	 5	 4	 3	 3	 5	 8	 10	 5	 5	  

 7	 4	 Antal	4:or	 11	 5	 5	 1	 3	 6	 4	 5	 5	 3	 5	 2	 4	 2	 3	 4	 4	 2	  

 Antal26-50	 Antal56-100	  Antal	5:or	 3	 8	 5	 5	 4	 1	 8	 4	 7	 5	 6	 3	 2	 2	 1	 0	 1	 3	  



 

 81  
 
 
 

 1	 0	 Antal	6:or	 0	 6	 7	 5	 2	 1	 4	 5	 2	 4	 2	 3	 4	 6	 1	 0	 1	 4	  

                           

Textsvar	på	fråga	9:	                          

S9a	 Borde	finnas	olika	tavlor	för	olika	typer	av	projekt	eller	så	borde	större	del	av	tavlan	vara	"tom"	så	att	man	kan	anpassa	själv	efter	projektets	behov.	       

S9b	 Anpassade	efter	storlek	på	projekt.	                         

S9c	 Tavlan	bör	se	olika	ut	för	olika	projekt.	Främst	känns	tavlan	anpassad	för	husprojekt	med	många	olika	UE.	              

S9d	 Svårt	att	se	vad	som	står	på	tavlan	vid	stora	etableringar.	                       

S9e	 Jag	vet	inte	vilken	tavlan	som	specifikt	menas	                        

S9f	 Det	kan	inte	finnas	en	standardmall	då	projekt	och	människor	är	olika.	Bra	att	det	finns	exempel	för	de	som	är	osäkra	att	börja	testa	sig	fram.	        

                           

Textsvar	på	fråga	12:	                          

 
12a	 Produktionstidsplan,	visa	ritningar	där	det	går	att	anteckna,	färglägga	och	på	ett	tydligt	sätt	visa	fokusområde.	              

S12b	 Arbetsberedning,	veckotidplaner	                         

S12c	 Information	till	olika	grupper	på	en	arbetsplats.	                        

S12d	 Till	viss	del!	                          

S12e	 Man	kan	ganska	lätt	ta	ett	kort	på	den	analoga	tavlan	efter	genomgång	och	skicka	ut	till	alla	om	det	är	nödvändigt.	             

 Annars	skulle	man	kanske	digitalisera	själva	tavlan	för	att	slippa	pappershantering,	pennor	som	blir	dåliga,	              

 och	lättare	kunna	revidera	saker	på	t.ex	en	ritning,	lägga	till	en	kommentar	med	mera.	                  

S12f	 Digitalisering	av	planeringstavlan	tar	i	mitt	tycke	bort	det	personliga	som	skapar	delaktighet.	                 

                           

Textsvar	på	fråga	18:	                          

S18a	 Svårt	att	få	en	bra	visuell	styrning	på	arbeten	som	är	korta	och	små.	Lätt	att	visuell	styrning	sköts	i	början	av	ett	projekt	och	sen	klingar	det	ofta	av.	        

S18b	 Att	digitalisera	tavlan	är	bara	jobbigt	om	man	t.ex	ska	ändra	något.	Att	ha	tillgång	till	visuella	planering	i	mobilen	löses	ändå	enkelt	med	kamerafunktionen	      

S18c	 Visuell	styrning	är	ett	verktyg.	Verktyget	i	sig	skapar	inte	engagemang	eller	delaktighet,	utan	det	handlar	om	HUR	man	använder	verktyget.	         

 Om	en	person	står	och	informerar	och	pratar	och	fyller	i	allt	på	tavlan	så	hjälper	det	bara	minimalt	att	det	är	visuellt.	OM	alla	däremot	engageras,	        

 uppmuntras	och	dras	med	att	ta	del	av	planeringen,	det	är	då	det	är	en	framgångsfaktor.	                  


