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Abstract 
Purpose: Visual tools can help reduce the human errors that occur in the workplace 
and create a shorter information time. The information is obtained significantly faster 
and more accurately by visualizing the information channel where photos, schedules, 
posters, graphics and color coding are visual tools that are used. To make their 
workplaces more effective, a construction company has developed a visual tool named 
Visual Planning Production (VPP). VPP aims to visualize the project and its workflows 
with various kinds of boards for easier communication between the management and 
workers. The aim of this study is to investigate how planning and communication 
between management and craftsmen in production can be improved with the support of 
VPP. Three questions has been created: 

1. What is the main purpose of using VPP? 
2. How does the daily planning and communication work today? 
3. How can VPP be improved to become a more useful tool to apply for the site 

management in production? 
 

Method: Three methods were selected to answer the three questions. Qualitative 
interviews with site management and craftsmen leader, document analysis and 
observations on projects. 

Findings:  Planning and communication between site management and craftsmen can 
be improved with the help of VPP. This only applies if the site management is given 
the education they need to use the tool properly. It is also important that the site 
management can adapt the tool to its project needs. VPP will then provide the 
transparency and foresight that the project needs to work. 

Implications: The tool with its boards and meetings currently has potential of 
improvement. Three examples of difficulties with the tool is: 

 There is no information and education for the site management  
 The new way of working is not seen as more positive than the current one 
 There isn’t space enough in the rooms to hang the boards 

The findings from the analysis tells us what about the tool that can be improved. Some 
of these points are: 

 A more thorough education for the site management and accessible information 
 A thorough explanation of the use of the tool and its benefits 
 To be able to customize equipment and meetings as needed in the projects 

Limitations: The theoretical framework could include concepts like Lean, where VPP 
has its roots. A general verging of reality is not applicable to this report as the report 
only concerns two projects in the same geographical area. Interviewers lacked some 
experience and knowledge about VPP, and this may reflect on a more general reality 
about the subject. 

Keywords: Visible planning, project management, construction, production, 
communication, leadership, innovation
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Sammanfattning 
Syfte: Visuella verktyg kan hjälpa till att minska de mänskliga fel som sker på 
arbetsplatsen samt skapa en kortare informationstid. Informationen erhålls betydligt 
snabbare och mer korrekt genom att visualisera informationskanalen där foton, 
scheman, posters, grafiska bilder och färgkodning är fungerande visuella verktyg. 
Byggföretagen har, för att effektivisera sina arbetsplatser, tagit fram visuella verktyg, 
bland annat Visuell Planering Produktion (VPP). Målet med detta examensarbete är att 
undersöka hur planering och kommunikation mellan platsledning och yrkesarbetare ute 
i produktionen kan förbättras med stöttning av VPP. För att få svar på det har tre 
frågeställningar tagits fram: 

1. Vad är det huvudsakliga syftet med användning av VPP?  
2. Hur fungerar den dagliga planeringen och kommunikationen idag? 
3. Hur kan VPP förbättras för att bli ett mer användbart verktyg att tillämpa för 

platsledningen i produktionen?  

Metod: Tre metoder är valda för att kunna svara på de tre frågeställningarna.  
Kvalitativa intervjuer med platschef, arbetsledare och lagbas, dokumentanalys och 
observationer i samband med intervjuer.   

Resultat: Planeringen och kommunikation mellan platsledning och yrkesarbetare kan 
förbättras med hjälp av VPP, dock endast om platsledningen får den utbildning de 
behöver för att använda verktyget på rätt sätt. Det är även viktigt att platsledningen får 
anpassa verktyget efter sina behov.  

Konsekvenser: Verktyget med sina tavlor och möten har i dagsläget 
förbättringspotential, tre brister med verktyget är: 

 Det saknas information och utbildning till platsledningen på arbetsplatserna 
 Det nya arbetssättet ses inte som mer positivt än det nuvarande 
 Nuvarande utformning på bodarna innefattar platsbrist 

För att verktyget ska bli bättre finns det vissa punkter som är extra tydliga i resultatet 
där empirin och analysen ligger till grund för förbättringsförslaget. Förbättringen bör 
innehålla: 

 Mer ingående utbildningar till platsledningen och mer lättillgänglig 
information 

 En grundlig förklaring till verktygets användning och dess fördelar 
 Varje projekt ska kunna anpassa VPP för det aktuella projektet 

Begränsningar: Det teoretiska ramverket kunde inkluderat begrepp som Lean, där 
VPP har sin grundtanke. Intervjurespondenterna saknade i viss mån erfarenhet och 
kunskap kring VPP och detta kan spegla en mer generell verklighet kring ämnet.  

Nyckelord: Visuell planering, kommunikation, ledarskap, VPP, platsledning 
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Ordlista 
AL - Arbetsledare 
APD - Dispositionsplan för Arbetsplatsen 
LB – Lagbas (Yrkesarbetarnas ledare) 
LM - Ledande Montör 
PC - Platschef  
PL – Platsledning (Arbetsledare och Platschefer) 
UE - Underentreprenör 
VP - Visuell planering (projekteringsverktyg) 
VPP - Visuell planering produktion 
YA - Yrkesarbetare 
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1 Inledning 
Under det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till problemet och ämnets 
problembeskrivning. Arbetets mål och frågeställningar redovisas också under denna 
rubrik samt arbetets avgränsningar. Slutligen presenteras en kort disposition av 
rapporten.  

1.1 Bakgrund 
Enligt Brady (2014) har byggföretag svårt att motivera och inspirera sina arbetstagare 
till att utföra ett effektivare och säkrare jobb, delvis p.g.a. för få visuella verktyg. Även 
Industrifakta (2014) menar att det finns problem vad gäller hur informationen flödar i 
projekt. Via en studie, som Industrifakta (2014) gjort, kan det utläsas att det kan röra 
sig om skiftande information som ges till de inblandade, bristande underlag som kan 
leda till sena ändringar och missförstånd mellan de inblandade. 

1.2 Problembeskrivning 
Med tanke på effektiviteten hos byggbranschen finns det förbättringspotential, där 
aktörerna är ansvariga för att förbättringen ska ske (Statskontoret, 2009). Enligt 
Statskontoret (2009) har antalet byggfel inte minskat. Rapporten "Sega gubbar?" 
(Statskontoret, 2009) menar att byggfelen hör ihop med entreprenören och byggherrens 
organisation och ledning. I jämförelse med andra branscher presterar inte byggsektorn 
som den ska, om man t.ex. tittar på produktiviteten och förändringarna som inte sker i 
den takt den borde göra (Löwstedt, 2017). Ledare och chefer inom byggbranschen är 
sällan rekryterade utifrån byggindustrin, utan de utvecklas inom samma industri och 
tankemönster (Löwstedt & Räisänen, 2014a). Detta leder till att utveckling av 
branschen vad gäller nya idéer, innovationer och arbetssätt uteblir (Löwstedt & 
Räisänen, 2014a).  

Enligt Wu, Zheng och Xie (2017) ses ledarskap som den viktigaste delen för att lyckas 
med innovationer inom organisationsstrategin. Ledarskap anses som den kritiska 
faktorn till användandet av nya innovationer inom byggbranschen. Som tidigare nämnts 
sker inte förändringar i byggbranschen tillräckligt snabbt, vilket leder till ett oproduktivt 
byggande (Löwstedt, 2017). 

En undersökning som Löwstedt och Räisänen (2014a) gjort beskriver att merparten av 
aktörerna inom byggbranschen är handlingskraftiga personer, bland annat platschefen 
(PC). PC är den som ansvarar för att planeringen fortgår och som löser de problem som 
uppkommer i projektet (Löwstedt, Raiden, Räisänen, & Sandberg, 2016). PC är unika 
och måldrivna i sitt arbetssätt (Löwstedt & Räisänen, 2014b). Styhre (2011) menar att 
erfarenheten är mer attraktiv än nya strategier. Löwstedt och Räisänen (2014b) förklarar 
att detta kan bidra till att nya innovationer och kunskap från andra branscher inte 
appliceras eller tas emot av PC. Rogers (2003) styrker branschens beteende genom 
förklaringen att människan inte är villig till förändring utan att först testa den och 
utvärdera resultatet. Eftersom PC sitter mellan organisationen och projektet kan PC 
anses vara en nyckelspelare för att projektet ska applicera nya metoder eller anses 
framgångsrika (Löwstedt, 2017).  

Brady (2004) menar att de visuella verktygen kan hjälpa till att skapa en kortare 
informationstid. De visuella verktygen bygger på att människan tar in information 
visuellt via ögonen. Barry (2004) styrker att informationen erhålls betydligt snabbare 
och mer korrekt genom att visualisera informationskanalen, ögat är en direkt 
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förlängning av nervsystemet. Parry och Turner (2006) menar att exempelvis foton, 
posters, grafiska bilder och färgkodning är fungerande visuella verktyg. Enligt Wu 
(2010) finns det inga begränsningar för användningen av visuella 
kommunikationssystem, de hjälper individen att utför arbetsuppgifterna på ett 
smidigare sätt, med hänsyn till bland annat kvalitet och effektivitet. 

Inom den svenska byggbranschen har det tagits fram olika verktyg för att öka 
produktivitet och utveckla branschen (KPMG, 2017). Byggföretagen i Sverige har tagit 
fram visuella verktyg bl.a. Visuell Planering Produktion (VPP). VPP går ut på att 
visualisera projektet och dess arbetsgångar med olika tavlor för en lättare 
kommunikation mellan platsledning (PL) och yrkesarbetare (YA).  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med detta examensarbete är att undersöka hur planering och kommunikation 
mellan platsledning och yrkesarbetare ute i produktionen kan förbättras med stöttning 
av VPP. 

Tre frågeställningar har tagits fram för att uppfylla målet med arbetet: 

1. Vad är det huvudsakliga syftet med användning av VPP?  
2. Hur fungerar den dagliga planeringen och kommunikationen idag? 
3. Hur kan VPP förbättras för att bli ett mer användbart verktyg att tillämpa för 

platsledningen i produktionen?  

1.4 Avgränsningar 
Intervjuer med PL och YA sker endast med individer vid Peab Jönköping. 
Underentreprenörer (UE) kommer inte behandlas i detta arbete. De projekt som studeras 
befinner sig i olika skeden av produktionen vilket ger detta arbete begränsningar vad 
gäller jämförelse mellan de olika projekten. Det är endast VPP som granskas och inte 
Visuell Planering (VP) under projekteringen. Implementering av VPP sker ej i arbetet. 
Arbetet behandlar inte begrepp som "Lean Production" eller "Lean Construction". 
Effekter som påverkar, positivt som negativt, ekonomin, arbetsmiljö eller miljö 
behandlas inte i arbetet.  

1.5 Disposition 
I kapitel två presenteras de metoder som valts baserade på reliabilitet och validitet för 
det aktuella ämnet. Kapitel tre innefattar den teori som kommer kopplas mot insamlad 
empiri. Under kapitel fyra presenteras intervjuerna, observationerna och den 
dokumentanalys som ligger till grund för att besvara frågorna. Resultatet av denna 
studie presenteras och analyseras under kapitel fem. Avslutningsvis kommer en 
diskussion och slutsats att redogöras under kapitel sex.  
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2 Metod och genomförande 
I denna del av rapporten redovisas arbetets undersökningsstrategi och de metoder för 
datainsamling som valts. En koppling mellan metodvalen och frågeställningarna för 
rapporten presenteras även i ett delkapitel samt trovärdigheten för valda metoder. 

2.1 Undersökningsstrategi 
För att uppnå målet kan arbetet använda olika typer av metoder. Detta arbete applicerar 
en kvalitativ ansats då människors syn och åsikter ligger till grund för resultatet.  

I början av arbetet hade författarna tankar om att utföra aktionsforskning för att få ut ett 
resultat som besvarar frågorna. Efter samtal med personer från ingående projekt 
uppkom uppgifter om att de inte har den förkunskap som skulle krävas för att kunna 
genomföra aktionsforskning. Tiden var även en kritisk faktor till val av metod eftersom 
arbetet har en begränsad tidslinje. Metodvalet föll på att den enskilda individens åsikter 
och agerande är av stor vikt för resultatet av denna undersökning. Detta betyder att 
projektet stöds av kvalitativa metoder enligt Nationalencyklopedin (u.å). Utöver 
intervjuer kommer observationer och dokumentanalys genomföras.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Frågeställningarna kan studeras som olika faser som denna rapport hanterar. I figur 2.1 
kan kopplingen mellan de tre frågeställningar och metoderna utläsas. 

Figur 2.1 Koppling mellan de tre frågeställningarna och vilka metoder som används 
för att besvara dem. 

2.2.1 Frågeställning 1: Vad är det huvudsakliga syftet med 
användningen av VPP? 
Inledningsvis skedde en analys av Peabs interna dokument för att få en förståelse för 
varför VPP skapats och bör användas. Intervju med projektledaren för VPP 
genomfördes för att förstå varför verktyget har skapats och hur implementeringen bör 
ske. 

Vad är det huvudsakliga syftet 
med användningen av VPP? 

Hur fungerar den dagliga 
planeringen och 

kommunikationen idag? 

Hur kan VPP förbättras för att 
bli ett mer användbart verktyg 
att tillämpa för platsledningen 

i produktionen?  

Intervjuer 

Deltagande 
observationer 

Dokumentanalys 
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2.2.2  Frågeställning 2: Hur fungerar den dagliga planeringen och 
kommunikationen idag? 
Denna frågeställning besvaras genom nio intervjuer som genomfördes på två projekt i 
Jönköping. Frågeställningen besvaras även med hjälp av deltagande observationer vid 
projekten.  

2.2.3  Frågeställning 3: Hur kan VPP förbättras för att bli ett mer 
användbart verktyg att tillämpa för platsledningen i produktionen? 
För att besvara denna frågeställning intervjuas projektmedlemmarna. Dessa intervjuer 
ligger till grund för de förändringar och förbättringar som kan göras vad gäller VPP. 
För att besvara frågan skedde även observationer och analys av Peabs interna 
dokument. 

2.3 Litteratursökning 
Litteraturstudien som gjorts i denna rapport genomfördes till det teoretiska ramverket 
och som stöd till författarna. Det är via litteratursökningen som idéer och ansatser för 
arbetet grundas (Blomkvist & Hallin, 2015). Genom att författarna valde att studera 
litteratur, kring ämnet och mer där till, inbringades en djupare förståelse kring 
verkligheten och människan.  Sökningarna genomfördes bland tryckta och elektroniska 
källor. Till de elektroniska källorna användes mestadels engelska sökord för att få en 
större spridning på sökningarna. De sökord som användes var bland annat:  

 Project management   
 Leadership  
 Construction  
 Construction management 
 Construction site 
 Visual planning 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
Studien genomfördes genom en kvalitativ metod eftersom den sociala praktiken 
studerades och analyserades ute på företaget (Nationalencyklopedin, u.å). Empirin för 
arbetet består av dokumentanalys, intervjuer med PL och lagbas (LB) samt 
observationer som gjorts under platsbesöken. 

2.4.1  Dokumentanalys 
För att bl.a. förklara VPP och dess uppbyggnad skedde en dokumentanalys på interna 
dokument från Peab. Det var bl.a. foton, handböcker samt virtuella produkter som 
studerades genom dokumentanalysen (Blomkvist & Hallin, 2015). Denna del är till stor 
hjälp för att besvara samtliga frågeställningar i rapporten.  

2.4.2 Intervjuer 
Då den enskilda individen besitter kunskap kring de valda frågeställningarna valdes 
semistrukturerade intervjuer som huvudmetod. De intervjuer som genomförts är 
kvalitativa och baseras på ”De 10 bildreglerna”, se tabell 2.1. En kvalitativ intervju 
består av intervjufrågor som ger den svarande en chans att besvara frågorna med sina 
egna ord. Syftet med denna typ av intervjumetod är att hitta och urskilja individens 
uppfattning om VPP och dess förbättringspotential (Patel & Davidsson, 2011). Med 
hjälp av intervjuerna genereras ett resultat som speglar verkligheten.  
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Tabell 2.1. De 10 Bildreglerna ur Intervjuteknik (Häger, 2007). 

1 Var överens om premisserna för frågan. 

2 Tvätta bort laddade ord. 

3 Lägg undan skjutjärnen. 

4 Håll fast vid huvudfrågan. 

5 Koppla frågan till någon annan. 

6 Tramsa inte. 

7 Tvätta bort slask från frågorna. 

8 Akta dig för motfrågor. 

9 Läs på.  

10 Säg att du inte förstår och be om en förklaring. 

 

2.4.3 Deltagande observationer 
Observationerna skedde för att observera aktiviteterna som utförs av individerna på 
platsen (Bryman, 1989). Observationerna gav även en indikation över trovärdigheten 
och acceptansen för nya innovationer hos PL (Fangen, 2005). Syftet med 
observationerna var att kunna stärka validiteten för intervjuerna.  

2.5 Arbetsgång 
Till en början studerades forskning som gjorts på ämnet och interna dokument vid 
entreprenadföretaget. De interna dokumenten innehöll texter, handböcker och andra 
hjälpmedel. Dessa dokument hjälpte författarna att konstruera intervjufrågor samt att 
besvara den första frågeställningen. Den systematiska genomgången av de interna 
dokumenten genererade i en större förståelse kring hur systemet planerats och används. 
Möten med specialister inom området genomfördes och dessa gav ytterligare förståelse 
och infallsvinklar. Mötena med specialisterna spelades inte in eftersom de inte skulle 
ligga till grund för resultatet i undersökningen utan endast agera som en guide inom 
ämnet. 

När tillräcklig kunskap inhämtats valde författarna att sammanställa ett antal 
intervjufrågor som besvarar frågeställning två och tre, se bilaga 1. Frågeställningarna 
konstruerades olika för PL och LB. Till PL togs elva frågor fram för att besvara hur 
planering och kommunikation fungerar i dagsläget och sju frågor som rörde VPP och 
dess användning. Fem frågor om planering och kommunikation konstruerades till LB 
att svara på, samt fyra frågor om VPP. Intervjufrågorna konstruerades som kvalitativa 
frågor för intervjupersonerna att svara fritt på.  

Intervjuerna skedde ute på arbetsplatsen med totalt tre PC, tre arbetsledare (AL) och två 
LB. Även två samtal genomfördes via telefon, där en AL som arbetat med VPP 
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responderade och projektledaren som var delaktig i VPP:s uppkomst, se tabell 4.1. 
Dessa samtal innefattade inte samma frågor som för övriga respondenter. 

På projekten som besöktes kunde åtta intervjuer genomföras. På det första projektet 
intervjuades en PC, två AL och en LB. Det andra projektet gav intervjuer med två PC, 
en AL samt en LB. Intervjupersonerna godkände först att samtalet spelades in, med 
hjälp av en smartphone. Innan intervjun började presenterades upplägget för intervjun 
samt frågeställningarna. Intervjuerna varierade i längd, allt från cirka tolv till fyrtio 
minuter. De genomfördes genom att de intervjuade svarade på de frågor som ställdes, 
vid enstaka tillfällen valde intervjuaren gå in med en följdfråga för att förtydliga svaret 
eller åsikten. Generellt kom ingen följdfråga, detta för att respondenten svarat tydligt 
och dels för att inte färga respondenten inför resterande intervju. Efter intervjuerna 
gjordes observationer, som dokumenterades, utifrån fem punkter som presenteras i 
tabell 4.3.  

Intervjuerna transkriberades sedan för att lättare kunna användas som empiri. Alla 
intervjuer skickades sedan ut till vederbörande för korrekturläsning. Genom 
korrekturen kunde eventuella missförstånd strykas och respondent har fått chans att få 
kommentera och utveckla sina svar igen.  

Slutligen analyserades empirin gentemot det teoretiska ramverket och därefter skedde 
en diskussion kring bl.a. tillvägagångssättet och trovärdigheten för arbetet. 

2.6 Trovärdighet 
Studien använder tre olika metoder: dokumentanalys, intervjuer och observationer. 
Trianguleringen av metoderna ger arbetet ökad validiteten och reliabiliteten.  

Intervjuerna får en hög validitet genom att det som ska mätas i hög grad mäts (Ejvegård, 
2009). Intervjuaren och respondenten är med och skapar ett samtal i en kvalitativ 
intervju (Patel & Davidsson, 2011). De intervjuer som genomfördes bygger på "De 10 
Bildreglerna", se tabell 2.1, baserade på Häger (2007). Då intervjuerna struktureras efter 
dessa regler ökar validiteten av resultatet. Trovärdigheten stärks genom att de 
transkriberade intervjuerna skickas till respektive respondent för korrekturläsning men 
även genom att det är fyra olika yrkesgrupper som intervjuas.  

Datainsamlingen i form av dokumentanalys studerades källkritiskt. Äkthetskrav, 
oberoendekrav, färskhetskrav samt samtidighetskrav låg till grund för insamlingen av 
data vilket ger stark validitet i empirin och resultatet (Ejvegård, 2009). Eftersom 
författarna är pålästa inom området leder det till att validiteten styrks för intervjuerna 
eftersom relevant kontext kan ligga i fokus. 

De deltagande observationerna utfördes på de två aktuella projekten. Observationerna 
styrker respondenternas pålitlighet och ger ett trovärdigt resultat. Reliabiliteten är svag 
när det kommer till observationer för att det är svårt att mäta samma händelse flera 
gånger. Observatörer ser även saker från olika perspektiv, därför är reliabiliteten svår 
att mäta (Fangen, 2005). Validiteten på observationerna är dock högre eftersom de 
mäter det som ska mätas (Fangen, 2005).
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3 Teoretiskt ramverk 
Från problembeskrivningen kan det utläsas att ett starkt ledarskap och 
kommunikationen i ett projekt är faktorer som spelar stor roll. Det starka ledarskapet 
blir ännu starkare genom att en bra och tydlig kommunikation med övriga medlemmar 
i projektet fungerar. För att kunna hjälpa PL med ledarskapet och kommunikationen 
kan verktyget VPP användas i projektet. Eftersom byggbranschen är en bransch som 
förändras långsamt kommer förmågan att anta nya innovationer vara avgörande för om 
VPP kommer antas eller ej.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Frågeställning ett besvaras genom att studera kommunikation inom projekt för att få en 
bild på hur planering och kommunikation bör fungera. Ledarskap studeras för att koppla 
till frågeställning två som även inkluderar kommunikation. Frågeställning tre besvaras 
med hjälp av innovationsspridning och kommunikation i projekt. En schematisk bild 
över kopplingen mellan frågeställningarna och teorier kan läsas i figur 3.1.  

Figur 3.1 Koppling mellan de tre frågeställningarna och arbetets valda teorier. 

 

3.2 Ledarskap och kommunikation 
En PC bör kunna anpassa sitt sätt att leda utifrån situationen de befinner sig i, förstå 
relationen mellan sig själv och de övriga i projektet samt hur individerna naturligt 
kliver in i olika roller (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). Kommunikation är en 
viktig del i ledarskapet, både informell och formell kommunikation mellan deltagarna 
i projektet (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). 

3.2.1 Ledarskap 
Det är bevisat att arbeta och lösa problem tillsammans är till stor fördel i projekt. Att 
våga visa sina svagheter, visa respekt och ödmjukhet mot varandra är viktiga faktorer i 
ett projekt (Backström, Döös, & Wilhelmson, 2013). Hallin och Karrbom Gustavsson 
(2012) beskriver att ju mer kännedom ledaren har om sina medarbetare desto bättre 
förutsättningar för ett lyckat projekt.  

Ledarskap  

Vad är det huvudsakliga syftet 
med användningen av VPP? 

Hur fungerar den dagliga 
planeringen och 

kommunikationen idag? 

Hur kan VPP förbättras för att 
bli ett mer användbart verktyg 
att tillämpa för platsledningen i 

produktionen?  

Kommunikation 

Innovationsspridning 
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Deltagande ledarskap leder till att övriga medlemmar deltar med egna idéer och 
erfarenheter vilket har bevisats vara ett effektivt verktyg för framgångsrika byggprojekt 
(Hallin & Karrbom Gustavsson 2012; Larsson & Vinberg, 2010; Wu et al., 2017). 
Ledare som applicerar arbetslagets åsikter och erfarenheter kan applicera ny 
information och nya tankar i processen vilket leder till ett effektivt ledarskap (Larsson 
& Mikaelsson, 2017). Att involvera yrkesarbetarna i planerings- och beslutsprocessen 
gör att de tar ett större ansvar för hela processen (Deming, 1986). I dagsläget anses den 
deltagande ledarstilen vara för tidskrävande för den hårt tidspressade byggbranschen 
och det leder till att det mer traditionella arbetssättet kommer tillbaka (Wu et al., 2017). 
Samosudova (2017) menar att byggbranschens ledare borde utbildas i ledarskap och 
hur handlingen tas emot av omgivningen.  

3.2.2 Kommunikation 
Enligt Hallin och Karrbom Gustavsson (2012) är kommunikation en viktig del i projekt 
där planerad, formell och digital kommunikation spelar stor roll för projektet. Att lyssna 
effektivt och aktivt är en viktig faktor till god kommunikation (Bennett & Ho, 2014). 
Med god kommunikation kan missuppfattningar och konflikter till största mån 
undvikas, eller åtminstone tonas ned. För att få till en bra kommunikation krävs det att 
alla lyssnar och tar till sig informationen som ges, från både PL och YA (Hallin & 
Karrbom Gustavsson, 2012). 

Brady (2014) skriver att kommunikationsproblem är vanligt i de äldre planerings- och 
kommunikationsstrategierna som används i produktionen. För att lättare lyckas med 
kommunikationen och förståelsen i ett projekt går det att använda olika visuella 
verktyg, som illustrationer och tabeller i samband med en god muntlig kommunikation 
(Barry, 2004; Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012; Brady, 2014). Genom att planera 
och kommunicera med hjälp av visuella verktyg ökar förståelsen, transparensen och 
deltagandet i processen avsevärt menar Deming (1986), Brady (2014) samt Parry och 
Turner (2006). Transparens leder till att problem går att hitta samt att kommunikationen 
mellan de olika aktörerna i processen förbättras (Brady, 2014). 

Det är PC som avgör vem som ska göra vad på arbetsplatsen, baserat på YA:s 
färdigheter och kunskaper (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). Enligt Bennett och 
Ho (2014) är kommunikation ett samspel mellan avsändare och mottagare där det finns 
vissa färdigheter och krav som bidrar till en god kommunikation. Avsändaren bör se till 
att informationen är tydlig, fullständig och att mottagaren förstår informationen. 
Mottagaren har i sin tur en skyldighet att se till att informationen tagits emot korrekt 
och att den är förstådd (Bennett & Ho, 2014). 

3.3 Innovationsspridning 
Innovation handlar om en idé som för en individ är en nyhet, vare sig den är gammal 
eller ny för andra. Innovationen kan vara känd sedan tidigare men individen har då 
ingen specifik åsikt om den. Kännedom, övertygelse och valet att anpassa sig beskriver 
en innovations nyhetsvärde (Rogers, 2003). En ny idé kan tas emot på olika sätt av olika 
individer, vissa väljer att anpassa sig på en gång medan andra är mer avvaktande. 
Innovationens fördelar och dess möjlighet att anpassa sig till situationen påverkar hur 
snabbt innovationen kan införas. En innovation kan ses som positiv eller negativ för 
olika individer, beroende på i vilken situation de befinner sig i (Rogers, 2003). Det finns 
fem delar i innovationens egenskap för att bli adopterad enligt Rogers (2003). Rogers 
(2003) menar på att alla mer eller mindre går igenom dessa steg vid adoptionen. 
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1. Det ska föreligga en relativ fördel med det nya arbetssättet, det ska frambringa 
något som är bättre än föregångaren.  

2. Det ska även vara kompatibelt med det nuvarande arbetssättet, kunskapen som 
redan finns ska fortfarande vara aktuell.  

3. Hur komplext det nya anses vara gentemot det gamla spelar stor roll för 
innovationen.  

4. Har arbetssättet någon prövbarhet innan adoption ökar chanserna för antagande 
av innovationen.  

5. Finns det observerbarhet från andra projekt som applicerat innovationen kan 
den snabbare accepteras av mottagaren. 

För att innovationer ska kunna accepteras och utvecklas krävs en deltagande ledarstil 
(Wu et al., 2017). Enligt Deming (1986) kan en förändring av arbetssättet eller 
tillvägagångssättet inte ske med endast ny teknik, utan människan måste kunna hantera 
och acceptera förändringen, med hjälp av bl.a. god kommunikation. Rogers (2003) 
beskriver att en innovation måste accepteras av organisationen innan individen kan 
acceptera den. Rogers (2003) säger att innovationen ska kommuniceras i ett tidigt skede 
av förändringsprocessen. Deming (1986) skriver att frasen "alla gör sitt bästa" inte 
fungerar vid förändringar. Ledningen måste se till att alla vet varför de ska göra 
förändringen, genom en bra kommunikation kan detta problem minimeras. När alla 
förstått varför förändringen sker kommer YA göra förändringen utifrån bästa förmåga 
av den kunskap och information som tillhandahållits menar Deming (1986) samt Hallin 
och Karrbom Gustavsson (2012). Genom att tidigarelägga medvetenheten och 
kommunikationen kring förändringen kommer YA kunna motiveras och reagera över 
förändringen samt kunna bidra till att effektivisera förändringen än mer (Rogers, 2003).  

3.4 Sammanfattning av valda teorier 
Deltagande ledarskap är en viktig del för att ett projekt ska bli framgångsrikt. Genom 
att alla berörda i projektet är med vid beslut och planering kan en effektivare produktion 
uppnås. Det är främst rollen som PC som är styrande vad gäller ledarskap i ett projekt. 
Eftersom PC deltar aktivt genom sin ledarstil leder det till att medarbetarna i projektet 
blir mer engagerade och slutprodukten förbättras. 

Ett byggprojekt kräver en god kommunikation mellan berörda, eftersom alla 
medlemmar bidrar till projektets utveckling. Den visuella kommunikationen kan anses 
vara en utveckling av den traditionella metoden för kommunikation. Forskning visar att 
visualisering av kommunikationen leder till transparens i projektet. Genom transparens 
kommer planering och problem att lösas gemensamt mellan personerna i projektet, 
vilket leder till en utvecklad produkt.  

Ny teknik och kunskap kan tas i anspråk genom spridning av innovationer. Det är 
mottagarens acceptans av innovationen som genererar i ett resultat av innovationen. Då 
det är PC som bestämmer i projektet är det av stor vikt att denna accepterar innovationer 
för att kunna sprida dem vidare. Att kommunicera förändringar är en mycket viktig del 
i innovationsprocessen.  
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4 Empiri 
Den empiri som samlats in under arbetets gång presenteras i detta kapitel. Först 
presenteras empiri som samlats in under dokumentanalysen och telefonsamtal med 
projektledaren. Sedan svaren från intervjuerna med PC, AL och LB. Därefter 
observationerna från de platsbesök som genomförts på de olika projekten. 

Intervjuerna har skett med projektledare, PC, AL och LB, se tabell 4.1.  

Tabell 4.1. Genomförda intervjuer, sorterade efter datum och befattning på 
projekten.  

Datum Företag Roll Typ Metod Plats Tid 

2018-03-13 Peab  Platschef 

 

Fysiskt 
möte 

Semi-
strukturerad 

Jönköping 22min 

56s 

2018-03-13 Peab Arbetsledare Fysiskt 
möte  

Semi-
strukturerad 

Jönköping 36min 

18s 

2018-03-13 Peab Arbetsledare 

 

Fysiskt 
möte  

Semi-
strukturerad 

Jönköping 12min 

10s 

2018-03-13 Peab Lagbas Fysiskt 
möte  

Semi-
strukturerad 

Jönköping 13min 

24s 

2018-03-16 Peab Platschef Fysiskt 
möte  

Semi-
strukturerad 

Jönköping 22min 

18s 

2018-03-16 Peab Platschef Fysiskt 
möte  

Semi-
strukturerad 

Jönköping 13min 

53s 

2018-03-16 Peab Arbetsledare Fysiskt 
möte  

Semi-
strukturerad 

Jönköping 18min 

32s 

2018-03-16 Peab Lagbas Fysiskt 
möte  

Semi-
strukturerad 

Jönköping 13min 

25s 

2018-04-13 Peab Arbetsledare Telefon Semi-
strukturerad 

 20min 
15s 

2018-04-13 Peab Projektledare Telefon Semi-
strukturerad 

 30min 
27s 
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4.1 Vad är det huvudsakliga syftet med användning av VPP? 
Under denna del kommer VPP att först beskrivas, sedan redovisas resultat från intervjun 
med den projektledare som var delaktig i framtagandet av VPP.  

4.1.1 Beskrivning av VPP 
All information i denna underrubrik är hämtad från "VPP - Handbok Produktion" 
(Dalman, 2015). VPP är ett visuellt styrverktyg som används ute i produktionen på 
projekt inom Peab.  

Inom VPP ingår en del hjälpmedel som ska föra projektet framåt, bland annat: 

 Tavlor 
 Tabeller 
 Mötesformer med tillhörande dagordningar 
 Målbeskrivningar  

Mer ingående information om VPP finns att hitta i bilaga 2 där ett urval av hjälpmedel 
beskrivs mer grundligt. För att tillämpa VPP på bästa sätt finns det åtta grundprinciper, 
se tabell 4.2, att följa i de moment som redovisas i bilaga 2. Grundprinciperna ska ligga 
till grund för hur projektmedlemmarna dagligen ska tänka och agera i situationer som 
uppstår.   

Tabell 4.2 Åtta grundprinciper för bästa tillämpning av VPP enligt Dalman (2015). 

1 Ha fokus på människan, lyft fram individen 

2 Delaktighet ger engagemang och ansvarstagande 

3 Sätt tydliga delmål 

4 Lyft fram frågor och problem tidigt 

5 Stäm av ofta 

6 Ha effektiva möten 

7 Repetera besked och beslut 

8 Visualisera 

 

4.1.2 Uppbyggnaden av VPP 
Under 2005 kom en projektrapport där Peab redovisade ett nytt sätt att styra sina projekt 
på, där ett pilotprojekt genomförts inom produktionen (Dalman, 2005). I projektet hade 
olika visuella verktyg, i form av tavlor, utformats som ett hjälpmedel för PL. Syftet med 
projektet var att se om byggbranschen gick att förbättra och effektivisera med VP, där 
den då anpassats efter branschens behov. De studerade projekten blev inte mer 
tidseffektivt men det upplevdes som mer sansat att hinna med tidplanen samt att 
problem och störningar kunde identifieras tidigare. Efter pilotprojektet 2005 har Peab 
fortsatt sitt arbete för att framställa ett visuellt verktyg som kan användas inom 
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produktionen, VPP. VPP startade sedan som ett utvecklingsprojekt 2012 och har sedan 
dess utvecklats och förbättras varje år med ändringar och tillägg kontinuerligt. 

Enligt intervjun med Dalman berättar han att grundtanken med VPP härstammar från 
bilföretaget Toyotas arbetssätt. Detta arbetssätt kom sedan bli mer känt som Lean, 
eftersom denna rapport har avgränsats att inte behandla begreppet Lean hänvisas studier 
kring begreppet till annan litteratur. Dalman berättar att byggbranschen skulle 
industrialiseras och Lean ansågs vara en metod som fungerade bra. Det som främst var 
likvärdigt Lean är projekteringen i processen, då en ny produkt ska plockas fram. I och 
med appliceringen i projekteringen utvecklas VP. Genom att testa arbetssättet på olika 
projektgrupper växer VP och väl implementerat i projekteringen påbörjas arbetet med 
VPP. Med hjälp av VPP får medlemmarna i projektet en tydlig målbild för deras 
deltagande och beslutsvägarna kortas ner markant menar Dalman (2005). Dalman 
berättar under intervjun att VPP ska vara ett hjälpmedel för produktionen och anpassas 
utifrån varje enskilt projekt.  Genom samarbete via möten och tavlor kan problem 
upptäckas och lösas snabbt (Dalman, 2005). Någon markant effektivisering av 
produktionen kan ännu inte ses, men användningen kunde däremot leda till mindre 
akuta problemlösningar (Dalman, 2005). Dalman förklarar i intervjun att själva VPP är 
enkelt att framställa, men att se användningen eller acceptera den nya arbetsmetoden är 
desto svårare.  

4.2 Hur fungerar den dagliga planering och kommunikationen 
idag?  

Planering och kommunikation är en viktig del i den dagliga styrningen i ett byggprojekt. 
För att få en klarare bild i hur PL arbetar med detta har intervjuer genomförts. För att 
förstå och jämföra svaren delades svaren upp från intervjuerna i tre delar. En del där 
svar och tankar från PC redovisas, en med AL och en sista del där LB åsikter framförs.  

4.2.1 Platschef 
PC på de projekt som denna rapport berör arbetade på liknande sätt. Alla PC börjar 
veckan med ett veckoplaneringsmöte på måndagen där PC, AL, LB och ledande montör 
(LM) för UE medverkar. På detta möte går PC igenom de kommande veckornas 
planering, med fokus på nästkommande veckan. Leveranser som ska ske diskuteras och 
alla problem tas upp på mötet. Det är PC som protokollför där en mall från Peab följs 
med en specificerad dagordning. Punkt för punkt diskuteras bland deltagarna. 
Protokollet renskrivs sedan av PC som även uppdaterar tidplanen därefter. Dessa två 
dokument skrivs sedan ut och läggs ut på borden i fikarummet för alla att ta del av.  

Inga formella morgonmöten genomfördes hos de PC som intervjuades. Här beskrev alla 
tre PC mötena som mer informella informationsmöten under raster eller innan arbetet 
startade på morgonen. Kommunikationen till yrkesarbetarna sker löpande i projekten 
och PC ansåg att det därför inte behövs några möten där alla ska medverka på 
morgonen.  

Problem, störningar och frågor tas upp på veckoplaneringsmöten hos alla PC då varje 
grupp finns representerad. Om det dyker upp ett akut problem under veckan tas det dock 
upp direkt med de som är berörda, men de mindre akuta ärendena får tas upp på 
veckoplaneringsmötet.  
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På projekten fanns det en Whiteboardtavla där varje arbetsdag representerade en ruta 
och som sträckte sig fyra veckor fram i tiden, se figur 4.1 samt figur 4.2. På denna tavla 
redovisas de viktigaste momenten, oftast kommande leveranser. Tavlan är placerad i 
fikarummet så att den kan uppfylla sin funktion som ett informationsverktyg till YA 
och UE.  

 

Figur 4.1. Planeringstavla i projekt ett, en Whiteboard används i dagsläget och den 
var placerade i fikarummet (Foto: Ebba Sjöström, 2018).  

 

Figur 4.2. Planeringstavla i projekt två, en Whiteboard används i dagsläget och var 
placerade i fikarummet (Foto: Ebba Sjöström, 2018). 
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Alla PC är nöjda med hur planeringen och kommunikationen fungerar i dagsläget i de 
projekt de är med i.  

4.2.2 Arbetsledare 
Arbetsledarna redovisar samma svar när det gäller veckoplaneringsmöten. Gällande 
kommunikationen på arbetsplatsen menar de att, eftersom de är med i så pass små 
projekt med exempelvis femton YA och UE, går det bra att kommunicera med YA på 
raster. AL i ena projektet poängterar att kommunikationen mellan PL och YA fungerar 
bra eftersom de ofta är ute på bygget och pratar med alla samt att alla sitter och äter i 
samma fikarum. En av AL menar att leveranser kommuniceras genom White-
boardtavlan men även genom informella morgonmöten där AL eller PC snabbt går 
igenom vad som levereras under dagen för att undvika missförstånd. 

YA inkluderas i den dagliga planeringen genom veckomötena, men även genom 
muntliga dialoger under dagarna. Att alla är lättillgängliga vid problem eller frågor är 
en stor tillgång i den dagliga kommunikationen och planeringen enligt AL.  

4.2.3 Lagbas 
Enligt LB på det första projektet är YA och speciellt LB medverkande i planeringen i 
ganska stor grad. LB får chans att säga sitt under veckoplaneringsmötena och frågor tas 
emot bra. Arbetsmoment planeras i samverkan mellan YA och PL. LB styrker även att 
kommunikationen sker löpande under dagarna eftersom alla inblandade finns nära till 
hands.  

4.3 Hur kan VPP förbättras för att bli ett mer användbart 
verktyg att tillämpa för platsledningen i produktionen? 

När kommunikationen och planeringen har avhandlats fokuserade intervjuerna mer på 
VPP och dess användning. PC tankar och åsikter redovisas först sedan AL och sist LB. 
En generell dragning är att kunskapen om VPP är mindre än väntat. 

4.3.1 Platschef 
Under denna frågeställning kunde endast två av de tre PC kommentera verktyget VPP 
och dess användbarhet i projektet, eftersom den tredje inte hade den förkunskap som 
krävdes. PC var eniga kring att det saknas information om hur verktyget ska användas. 
De var även eniga i att det är viktigt med det visuella i ett projekt för att kunna driva 
det framåt med hög kvalité. Vidare menar de att positiva effekter är att engagemanget 
stärks i gruppen. De är eniga om att en negativ aspekt kan vara den upplevda mängden 
möten som sker inom VPP. Att sitta i möten anses inte bidra till förbättring utan snarare 
till ökad stress. 

Vad som är den optimala kommunikations- och planeringsstrategin svarade PC olika. 
Den ena menade att engagemang från LM och YA är viktigt, fungerar engagemanget 
löser det många problem. Men andra syftade på engagemanget ska vara kort och 
effektivt. För att VPP ska kunna användas måste det vara enkelt och inte kräva tid, för 
då kommer ingen använda det. 

Fördelar och nackdelar med VPP ger skilda meningar, där den ena PC ser nyttan i en 
viss typ av tavlor och det är då tavlor som främst riktar sig mot YA. Som exempel 
nämns tavlan Frågor/Problem/Störningar, se bilaga 2. Den andra PC kände att möten 
kommer kunna bli ett problem, men även en tillgång. Det är främst vid morgonmötena 
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som fördelar och nackdelar kunde förutspås. Mötena kan leda till mer engagemang men 
även att LM och UE kan gå miste om information eftersom de inte alltid är på plats på 
morgonen. 

En PC upplevde att platsen för tavlorna var problematisk och ville använda verktyget 
på en mer digitaliserad basis, för att slippa pappersarbete innan och efter aktiviteterna.  

4.3.2 Arbetsledare  
AL enades om att kunskapen för hur verktyget ska användas saknas, därför används 
inte verktyget. Majoriteten av AL kommenterade att de arbetar på ett liknande sätt men 
inte genom de tavlor och de tillvägagångssätt som finns. Storleken på projektet har 
betydelse för hur bra VPP kan appliceras och användas. Ett genomgående problem är 
platsbristen. Var tavlorna ska sitta är något samtliga AL nämnt som ett bekymmer 
eftersom bodarna har små förändringsmöjligheter. AL var inte enade kring vilken del 
som anses vara den mest användbara delen i VPP. Tavlor som tar upp problem eller 
händelser var viktiga för att fysiskt kunna se verkligheten i efterhand. De var inne på 
samma spår vad gäller den minst användbara delen, någon tyckte morgonmötena var 
meningslösa, en annan upplevde att Olyckor/Tillbudstavlan kändes överflödig.  

4.3.3 Lagbas 
LB uppfattning av VPP är att det är ett bra verktyg, men troligtvis bättre i ett stort 
projekt där det är mer komplicerat med planering och kommunikation. Enligt LB krävs 
det inte på samma sätt i mindre projekt. En LB tror dock att det alltid finns en positiv 
vinning med VPP då planering är en grundläggande del i projekt. 

Det positiva som de bägge LB lyfter fram är att framförhållningen kan bli bättre om 
man använder sig av VPP och de tavlor som sträcker sig långt fram i tiden. Enligt LB 
på ena projektet får inte möten ta för mycket tid från det dagliga arbetet, det 
administrativa får inte ta överhanden.  

Mer koll på leveranser önskas av LB där det går att använda VPP:s tavlor. LB i det 
andra projektet vill också gärna se att fler tavlor används, för lättare planering och 
kommunikation. En kombination mellan muntlig och skriftlig/visuell kommunikation 
hade varit det optimala.  

4.4 Observationer i samband med intervjuer 
Under denna rubrik redogörs de observationer som gjordes under platsbesöken. De 
platsbesök som gjordes var på de två projekt som intervjuerna utfördes på. Till hjälp för 
dessa observationer togs ett antal frågor fram som skulle besvaras genom 
observationen. En sammanställning av svaren presenteras i tabell 4.3. 
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Tabell 4.3 Översiktlig bild över de observationer som utfördes i projekten. 

Fråga Projekt 1 Projekt 2 
Har projektet utrustning för att 
kunna använda VPP? 

Ej enligt handbok Delvis enligt 
handboken, 
utrustningen används 
minimalt 

Har projektet annan utrustning 
än det som finns angivet i 
handboken? 

Ja, veckoplanering på 
whiteboard för 
kommande fyra 
veckor 

Ja, veckoplanering på 
whiteboard för  
kommande fyra veckor 

Är utrustningen uppdaterad och 
används den? 

Ja Ja, endast Whiteboard 

Hur fungerar/sker 
kommunikationen berörande 
mindre ärenden som inte berör 
hela gruppen? 

Bra, ofta på stående 
fot eller på rasten. 
Samt veckomöten. 

Bra, ofta på stående fot 
eller på rasten. Samt 
veckomöten. 

Vilka är delaktiga i mötena på 
arbetsplatsen? 

PL, LB, LM PL, LB, LM 

Finns veckoplaneringsschema 
som inkluderar 
arbetsmomenten? 

Nej, endast 
veckoplanering 

Nej, endast 
veckoplanering 

  

4.4.1 Platsbesök 1 
På projekt ett fanns utrustning i form en Whiteboard, även arbetsplatsdispositionen 
(APD) med viktig information. Tavlorna var placerade i fikarummet för en enklare 
översikt eftersom det är där alla befinner sig under dagen. En större tidplan var 
utskriven och upphängd i fikarummet och på borden låg kopior från senaste 
veckomötet. Projektet hade ett mötesrum i anslutning till fikarummet. Inga tavlor var 
upphängda i mötesrummet, där veckomötena ägde rum, då fönster upptog majoriteten 
av väggarna.  

4.4.2 Platsbesök 2 
Platskontoret fanns på våning två i detta projekt. I fikarummet var en Whiteboard och 
APD-tavla placerad för att yrkesarbetarna lättare skulle se vad som pågick. Där var 
kommande leveranser ifyllda. En större tidplan fanns uppspikad på väggen och på 
borden fanns även ett par kopior från veckomöten. 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
Kommunikationen och planeringen sker näst intill identiskt i projekten. Det upplevs 
från alla yrkesgrupper att kommunikationen fungerar bra i dagsläget. Genom 
veckomötena kan planering för kommande två veckor ske, även problem och störningar 
tas upp. Under rasterna tas frågor och problem upp om så krävs. Det är främst under 
rasterna som den gemensamma kommunikationen sker, formell som informell. Det är 
under rasterna som alla inkluderas och har chans till att delta och uttrycka sina åsikter. 
Som många intervjuer resulterat i är den optimala kommunikationen när alla får komma 
till tals.  
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Den allmänna åsikten om VPP är att information saknas och att ingen berörd har fått 
den utbildning de behöver för att kunna använda verktyget. Genom att informationen 
saknas har individerna svårt att se fördelarna med verktyget som tanken är att det ska 
generera. VPP ses som ett positivt verktyg av merparten, men svårt att hantera i mindre 
projekt. Större projekt anses vara mer passande till appliceringen. Vad gäller möten, 
som ingår i VPP, går åsikterna ihop om att de kan upplevas som tidsödande och onödiga 
eftersom kommunikationen fungerar bra som den gör i dagsläget.  
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5 Analys och resultat 
Den insamlade empirin analyseras under denna rubrik. Analysen kopplas till det 
teoretiska ramverket och besvarar de frågeställningar som framställts.  

5.1 Analys 
En del av analysen för detta arbete presenteras i en tabell, se tabell 5.1, som illustrerar 
respondenternas svar på intervjufrågorna. Grön ruta betyder ja/genomförs, röd ruta 
visar på nej/genomförs ej. Vidare kommer varje frågeställning analyseras djupare 
genom egna rubriker.  

Tabell 5.1 Översiktlig analys som gjorts med grund i de genomförda intervjuerna. 
Grön ruta betyder ja/genomförs och röd ruta betyder nej/genomförs ej.   

 Respondent 

Platschef Arbetsledare Lagbas 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 

Veckomöten          

Veckoplanering          

Inofficiella 
morgonmöten 

         

VPP är 
involverade 

         

Har kunskap 
kring VPP 

         

Har positiv inst. 
till VPP överlag 

         

Ser fördelar med 
nya arbetssätt 

         

 

5.2 Vad är det huvudsakliga syftet med användningen av 
VPP? 

Den dokumentanalys som genomfördes i samband med att empirin samlades in 
koncentrerades till interna dokument på entreprenadföretaget. De interna dokumenten 
behandlar hur VPP fungerar i praktiken, där intervjun med Dalman gav likvärdiga svar.  

VPP har utvecklats under många år för att bli ett så bra verktyg som möjligt. VPP 
fokuserar på människan, där det är viktigt att lyfta fram individen. Delaktighet är även 
viktigt för att generera engagemang. Engagemang genererar framgångsrika byggprojekt 
där individerna får komma med egna idéer (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012; 
Larsson & Vinberg, 2010; Wu et al., 2017).  VPP ska hjälpa till att se problem i ett 
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tidigt skede i produktionen, något som även Brady (2014) anser är viktigt i ett 
byggprojekt. Att ha effektiva möten är en viktig del inom VPP där kommunikation är 
väsentligt ihop med de visuella tavlorna. Kommunikation med hjälp av visuella tavlor 
och muntlig kommunikation anses som en fördel för att lyckas med förståelsen (Barry, 
2004; Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012; Brady, 2014). Visualisering är den 
viktigaste delen i VPP, det ska hjälpa medlemmarna att se målet i projektet. Att se ett 
gemensamt mål är enligt Backström et al. (2013) viktigt för projektet. Dalman nämnde 
i intervjun att VPP ska vara ett hjälpmedel i produktionen och att visuella verktyg är 
hjälpmedel styrker även bl.a. Parry och Turner (2006).  

VPP ska hjälpa till att effektivisera arbetsplatsen, tanken är att man ska spara tid och 
samtidigt få en bättre slutprodukt. Om YA involveras i planeringen, vilket de görs inom 
VPP, kommer slutprodukten automatiskt bli bättre enligt Deming (1986). 

5.3 Hur fungerar den dagliga planeringen och 
kommunikationen idag? 

Under intervjuerna som genomförts fanns det en och samma åsikt: den planering och 
kommunikation som sker i dagsläget fungerar bra. Att det uppfattas som bra i dagsläget 
kan bero på att personerna i fråga är bekväma med det nuvarande arbetssättet och att de 
inte upplever större störningar som är värda att nämna.  

Ett fåtal formella möten sker varje vecka där det är viktigt att alla får säga sitt och lägga 
fram sina synpunkter, enligt PC. Detta går i linje med det Bennet och Ho (2014) skriver 
om god kommunikation, som leder till minskat antal missuppfattningar. Formell 
kommunikation, som sker på veckomöten varje vecka, är en viktig faktor för att 
projektet ska fungera (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). PC sammanställer AL:s, 
LB:s och UE:s åsikter efter veckoplaneringsmötet i protokollet och uppdaterar 
tidplanen därefter. Det leder till ett effektivt ledarskap enligt Larsson och Mikaelsson 
(2017).  

I dagsläget används olika tavlor för att kommunicera ut viktig information till alla 
berörda på arbetsplatsen. Detta för att alla medverkande ska ha koll på när viktiga 
händelser sker, exempelvis leveranser. Enligt AL, på det ena projektet, meddelas 
leveranserna även muntligt för att ingen ska missa den viktiga informationen. Detta 
styrks av teorin som säger att visuella verktyg fungerar bäst tillsammans med god 
muntlig kommunikation (Barry, 2004; Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012; Brady, 
2014). Brady (2014) menar att deltagandet och insikten ökar med hjälp av visuella 
verktyg. Detta är även något som PC och AL vittnar om, de uppfattar att viss 
kommunikation inte krävs på samma sätt eftersom YA kan läsa information som finns 
på tavlan. Protokollen och tidplanerna som skapas från veckoplaneringsmötet finns 
tillgängliga i pappersformat på fikaborden enligt PC och AL. 

Problem brukar oftast lösas under veckoplaneringsmötena enligt PC, AL och YA. Om 
det dyker upp akuta problem under veckan, som inte kan vänta till mötet på att bli lösta, 
tas det upp med dem som berörs av problemet. Att hitta problem och hantera dem för 
att ständigt förbättras är en viktig del i ledarskapet enligt Deming (1986). Vid 
problemlösning menar PC att YA får vara med att planera hur lösningen ska gå till. Det 
leder, enligt Deming (1986), till att YA tar på sig större ansvar för hela processen där 
lojaliteten i gruppen stärks. LB, på det ena projektet, menar även att YA och LB får 
vara med och planera arbetsmomenten vilket gör dem mer delaktiga i projektet.  
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PL pekar på att det mesta av all kommunikation sker ute på arbetsplatsen eller i 
fikarummet på rasterna. Informationen är mer informell i deras ögon eftersom det inte 
sker under ett riktigt möte. De flesta menar på att fler möten än ett veckoplaneringsmöte 
inte är nödvändigt eftersom kommunikation mellan alla parter är lättillgänglig på andra 
sätt. Den informella kommunikationen är minst lika viktig som den formella, vilket 
styrker PL:s sätt att arbeta på (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). 

5.4 Hur kan VPP förbättras för att bli ett mer användbart 
verktyg att tillämpa för platsledningen i produktionen? 

Enligt Rogers (2003) tas innovationer emot på olika sätt av olika individer. Vissa kan 
anpassa sig snabbt, medan det för andra tar längre tid då de är mer avvaktande till 
innovationen. VPP kan vara en sådan innovation som är mottaglig för vissa PC men 
inte för andra. De PC som antagit innovationen har sett en förbättring av det nuvarande 
arbetssättet, i enigheten med Rogers (2003) fem steg för adoption av innovation. 
Tanken med det visuella verktyget VPP sågs som en positiv fördel för två av PC, de 
menar att engagemanget troligtvis kommer öka. De ser dock nackdelar med verktyget 
eftersom en stor del av VPP går ut på att möten genomförs med hjälp av de tavlor som 
finns, se bilaga 2. PC menar att möten inte alltid är den bästa vägen att gå, mötena 
upplevs som tidskrävande och bidrar till stress. Då PC och YA är handlingskraftiga 
personer anses det vara till mer nytta att arbeta fysiskt än att kommunicera och planera 
för framtiden. Rogers (2003) menar vidare att om innovationen har tillräckligt med 
fördelar bör den kunna införas snabbare. Detta kan vara en bidragande faktor till att 
VPP inte används i den utsträckning den borde i projekten eftersom PC, AL och LB 
anser att det finns en del nackdelar med verktyget jämfört med det nuvarande 
arbetssättet.  

PC och även AL upplever att de inte fått den information och grund som krävs när det 
kommer till VPP och att det därför blir svårt att använda sig av verktyget. Det ligger i 
linje med det Deming (1986) säger om att förändringen måste kunna hanteras av de 
som ska arbeta med den. Vidare säger Deming (1986) att ledningen måste berätta varför 
förändringen ska genomföras för att förändringen ska kunna ske. PC, AL och LB menar 
på att de inte har blivit övertygade om varför VPP skulle vara bättre än det arbetssätt de 
använder nu. Rogers (2003) menar att förändringen måste visa någon relativ fördel för 
att innovationen ska adopteras i produktionen. Verktyget kan, för personer som inte är 
pålästa, vara något komplext och svårt att förstå. Det kan vara en bidragande faktor till 
att VPP inte används inom produktionen, grad av komplexitet bidrar till hur 
innovationer tas emot (Rogers, 2003). 

För att förbättra VPP som verktyg inom produktionen går det att göra en analys på de 
för och nackdelar som PC, AL och LB lagt fram om VPP och även om hur deras 
optimala verktyg ser ut. En av PC menar att engagemanget från YA och LM är viktigt 
eftersom det blir lättare att lösa problem och att det då går att ta hjälp av 
Frågor/Problem/Störningstavlan som ingår i VPP. Den tavlan tyckte även AL var viktig 
eftersom det går att se problem tidigt. Transparensen som bildas med hjälp av tavlan är 
viktig i ett projekt enligt Parry och Turner (2006) där kommunikationen i processen 
förbättras (Brady, 2014). Den andra PC menade på att verktyget måste vara enkelt att 
förstå och inte kräva mycket tid. Tidsåtgången med VPP såg en av AL som negativ, det 
upplevs att uppdateringen av tavlorna kommer ta tid eftersom ändringar sker frekvent i 
ett projekt. Tiden var även något som LB såg som negativt, möten och administrativt 
arbete får inte ta tid från det dagliga arbetet. Det anses vara viktigare att göra synliga 
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framsteg än planera för framsteg. Morgonmöten, som i dagsläget ingår i VPP, sågs både 
som en tillgång för projektet men även som en tidstjuv enligt PC. Morgonmötena kan 
leda till mer engagemang hos YA och LM, men även vara negativt om inte alla är på 
plats enligt PC. Mötena blir, på så vis, meningslösa om inte alla inblandade är på plats 
och kan ta del av informationen som ges. Det är viktigt att alla deltar för att VPP ska ge 
en positiv effekt till projektet.  

En negativ aspekt som PC, AL och LB nämner är platsbristen på arbetsplatsen. 
Tavlorna som VPP består av anses för klumpiga och stora för att få plats i de 
arbetsbodar som platskontoret består av. Att få plats med alla i t.ex. fikarummet eller 
mötesrummet är problematiskt eftersom det inte finns tillräckligt med plats på 
väggarna. Detta gör att användningen av VPP blir mer komplicerad eftersom syftet med 
att använda tavlorna vid varje möte försvinner. Enligt Rogers (2003) ska nya arbetssätt 
vara kompatibelt med det nuvarande arbetssättet. Då platsen inte finns i arbetsbodarna 
försvinner grundtanken med hela VPP, verktyget är inte kompatibelt med hur bodarna 
är utformade. Observationen som genomförts på projekten visar att platsbristen är ett 
faktum. Platsbristen är en stor bidragande faktor till att PC och AL är avvaktande till 
att använda VPP, vilket enligt Rogers (2003) är rimligt eftersom man måste se fördelar 
för att lättare ta emot en förändring. Om tavlorna placeras där de anställda inte befinner 
sig anses de meningslösa menar PC och AL, det är även något Deming (1986) och 
Brady (2014) diskuterar.  

LB och AL på alla projekt anser att VPP troligtvis skulle vara mer användbart på ett 
större projekt än deras aktuella, där cirka femton YA är inblandade, eftersom de större 
projekten kräver mer planering och kommunikation. AL och LB menade även att 
kommunikation i små projekt redan är lätt att hantera då alla personer som är inblandade 
finns tillgängliga. En LB ansåg dock att det alltid borde finnas en vinning i att använda 
sig av VPP eftersom planering är en grundläggande del i projekt.  

Den ena LB:s förslag på hur VPP kan förbättras är att ha en planering som sträcker sig 
längre fram i tiden, för att lättare ha koll på när alla moment ska starta. Genom att 
planera för framtiden kan fem minuters möte generera i tjugo minuters mindre 
arbetsbelastning i framtiden (Jacobsson, Linderoth, & Rowlinsson, 2017). Den andra 
LB ville att VPP skulle användas mer och inte förändras drastiskt, en kombination 
mellan visuell- och muntlig kommunikation hade varit det optimala. En PC ansåg att 
en förbättring kunde vara att digitalisera verktygen eftersom tavlorna i dagsläget inte 
får plats i arbetsbodarna. AL önskade att möteskraven inom VPP plockades bort, likaså 
ett antal tavlor då dessa ansågs överflödiga. Största nackdelen som hittades var 
informationsbristen från de som instiftat användningen av VPP. Att utbildningen av hur 
användningen ska gå till inte är tillräcklig som den är utformad just nu. Detta leder till 
att det första steget som Rogers (2003) listar inte uppfylls och på så vis kommer inte 
innovationen accepteras. Rogers (2003) beskriver sedan att det krävs tid och utbildning 
för att adoptera en innovation. 
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Sammanfattningsvis går det att se att VPP kan förbättras för att bli ett mer användbart 
verktyg att tillämpa för PL i produktionen. Förbättringen listas nedan: 

1. Administrativa arbetsuppgifter måste bort  
2. Val av möten anpassas efter projektets behov 
3. Förändring, förslagsvis digitalisering, av tavlorna för att minska platsbristen 
4. Mer utbildning av användandet av VPP 
5. Bättre information och förståelse om vad VPP kan ge för fördelar 

5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att undersöka hur planering och kommunikation mellan 
platsledning och yrkesarbetare ute i produktionen kan förbättras med stöttning av VPP. 

Syftet med användningen av VPP är att få en bättre kommunikation mellan PL och YA 
och att det ska hjälpa till att engagera alla medarbetare. Detta för att få en bättre 
slutprodukt än om VPP inte hade använts som hjälpmedel. Att visualisera ett mål, för 
att få ett bättre projekt där alla är delaktiga är en av fördelarna. Med hjälp av VPP ska 
det även gå att se problem i ett tidigare skede, som ger transparens i projektet.  

Den dagliga planeringen och kommunikationen består av ett antal möten varje vecka, 
där PL, YA och LM får vara med och framföra sina åsikter kring planeringen på 
arbetsplatsen. Vissa visuella verktyg används på projekten, tavlorna överensstämmer 
dock inte med tavlorna inom VPP. Muntlig och visuell kommunikation kombineras för 
att lyckas med förståelsen hos alla på projekten. Problem löses oftast under 
veckoplaneringsmötena där PL, LB och LM medverkar men även ute i produktionen 
om det är ett akut problem. Det mesta av den kommunikation som sker på arbetsplatsen 
är informell eftersom den antingen sker ute i produktionen eller inne i fikarummet under 
en rast. PL och YA är nöjda med hur planeringen och kommunikationen sker i 
dagsläget.  

VPP är ett relativt nytt verktyg som inte fått fäste inom produktionen än, PL anser att 
informationen kring verktyget inte varit tillräcklig. På så sätt blir det svårt att tillämpa 
verktyget, PL har inte en grund att stå på. I det stora hela är PL ändå relativt positiva 
till VPP och hur det fungerar idag. Det som PL lyfter som extra positivt är 
Problem/Frågor/Störningar-tavlan som går att använda. Att ha morgonmöten tycker de 
flesta medverkade är överflödigt i små projekt, PL ansåg att kommunikationen fungerar 
bra ändå. Tavlornas placering på arbetsplatsen sågs som ett bekymmer, det påpekades 
att tavlorna inte skulle få plats p.g.a. bodarnas utformning. Digitalisering av VPP tycker 
en av PC borde ske, det blir troligtvis lättare att använda verktyget då även problemet 
med platsen försvinner. De flesta tror att VPP hade fungerat bättre i stora projekt där 
fler personer är involverade. VPP behöver inte tillämpas i samma utsträckning i små 
projekt där planering och kommunikation inte är lika krävande som i större projekt.  

Genom analys av empiri går det urskilja att VPP är ett verktyg som ska fungera som ett 
hjälpmedel i produktionen. Hjälpmedlet förbättrar kommunikation och planering för att 
därigenom effektivisera produktionen. Planeringen och kommunikationen med de 
tavlor som används idag är en del av vad VPP går ut på. Med hjälp av VPP kan det i 
vissa fall bli en förbättrad planering och kommunikation med hänsyn på tavlor och 
möten som ingår. Det går att se problem lättare än i dagsläget och mer engagemang kan 
skapas hos alla medverkande om de vet vad som sker på arbetsplatsen. Planeringen och 
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kommunikationen mellan PL och YA kan förbättras med hjälp av VPP, men endast om 
PL får den utbildning de behöver i hur de ska använda verktyget. Det är även viktigt att 
PL får anpassa verktyget efter sina behov och plocka bort de delar de tycker är 
överflödiga och använda de delar de ser vinning i. VPP kommer då ge den transparens 
och framförhållning som projektet behöver för att fungera.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel redovisas en resultatdiskussion. Metoderna för arbetet diskuteras även 
där författarna granskar valda metoder och utvärderar arbetet. Begränsningar för arbetet 
nämns även här samt slutsatser och rekommendationer baserade på resultatet. Slutligen 
presenteras förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet för arbetet har tagits fram genom olika metodval där empiri samlats in och 
analyserats. Validiteten och reliabiliteten av resultatet är goda eftersom författarna följt 
de steg som nämns under kapitel 2.6. Då det som ska studeras faktiskt studeras stärks 
validiteten av resultatet.  

Resultatet av arbetet anses trovärdigt, bland annat då PC, AL, LB och projektledare 
inkluderades i studien. De hade även möjlighet att säkerställa sina svar, detta genom att 
transkriberingen skickades till intervjupersonerna för att ge dem en chans till att 
korrigera något om så önskades, detta skedde endast i en intervju. 

Empirin och det teoretiska ramverket stämmer i många fall överens med varandra vilket 
gör arbetet mer trovärdigt. De datainsamlingsmetoder som använts har i varje enskilt 
fall bidragit till att målet uppnåtts och att frågeställningarna fått sina svar.  

Reliabiliteten av resultatet är hög eftersom båda författarna var med under 
intervjutillfällena samt vid observationerna. Validiteten stärks genom att författarna 
genomfört en litteraturstudie inför intervjuerna och därigenom ställdes relevanta frågor. 
Resultatet från dokumentanalysen och litteraturstudien har även stark validitet då 
författarna kontrollerat äkthetskrav, oberoendekrav, samtidighetskrav och 
färskhetskrav. Färskhetskravet gick dock inte att tillämpa på alla referenser, de ansågs 
dock relevanta för projektet och kunde på så vis användas. Trovärdigheten på resultatet 
hade stärkts ytterligare om Rogers alla fem punkter om innovationer hade använts under 
insamlingen av empirin, eftersom fler slutsatser kring VPP hade kunnat dras i analysen. 
Resultatets trovärdighet hade stärkts ytterligare om arbetet täckt fler projekt än de två 
projekten i Jönköping. 

Frågeställningarna har utvecklats under arbetets gång. Frågeställning två och tre har sett 
liknande ut från arbetets start. Frågeställning ett har ändrats från en mer generell fråga 
om planering och kommunikation, till att fokusera mer på syftet med VPP. Detta för att 
få en djupare förståelse för verktyget. Frågeställningarna är i dagsläget utformade så att 
de gemensamt svarar på målet för arbetet. Målet har varit detsamma under hela arbetet.  

VPP är ett verktyg som i dagsläget endast används hos Peab, men det finns liknande 
verktyg hos andra företag. Detta leder till att fler företag än Peab kan använda sig av 
resultatet för att förbättra sina produktionsprocesser. Om fler verktyg från andra företag 
undersökts hade ett pålitligare förbättringsförslag erhållits.   

6.2 Metoddiskussion 
Intervjuerna som genomfördes på projekten ledde till svar på hur PL arbetar och hur de 
ser på VPP. Intervjuerna i sig genomfördes genom att låta respondenten tala fritt kring 
de frågor som ställdes. Om fler följdfrågor hade ställts, hade mer information kunnat 
samlas in och tydligare förbättringsmöjligheter presenteras. Dock anses det att de 10 
bildreglerna följdes genom att inte ställa följdfrågorna, för att minimera risken till att 
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leda de intervjuade åt något håll. Intervjuerna skedde i vissa fall med personer som inte 
hade någon form av kunskap om VPP och de kunde därför endast svara på hur arbetet 
ser ut idag. För att få djupare svar i hur VPP kan förbättras hade det varit fördelaktigt 
att intervjua personer med mer erfarenhet av VPP än vad som skedde i detta arbete.  

Observationen fokuserade främst på hur den visuella kommunikationen såg ut och inte 
hur den fungerade. Om författarna hade haft möjlighet att ha varit med på ett möte hade 
en större förståelse kring hur kommunikationen fungerade uppnåtts, men det som 
observerades styrker respondenternas åsikter.  

Litteraturstudien hade kunnat genomföras på ett mer strukturerat sätt, sökningarna 
skulle ha antecknats under arbetets gång. Dock har författarna valt att studera 
referenslistor på avhandlingar och rapporter som hittats, för att hitta nya källor och 
infallsvinklar. En hel del böcker har använts för att få fram data till det teoretiska 
ramverket. Även om böckerna är relevanta, kan ny forskning ha förbisetts eftersom 
böckerna publicerats för mer än fem år sedan.  

Dokumentanalysen gjordes på interna dokument som fanns tillgängliga. Eftersom det 
var svårt att få tag på ytterligare dokument från företaget kan viktiga dokument gått 
förlorade.  

De metoder som valts för att utföra undersökningen har varit genomtänkta. Utan 
litteraturstudien hade rapporten möjligtvis inte blivit lika djup, då ingen 
bakgrundsinformation funnits. Intervjuerna krävdes för att få reda på hur 
produktionsledningen jobbar i dagsläget och vad de ser för förbättring inom VPP. Utan 
dokumentanalysen hade inte frågeställning ett kunnat besvaras eftersom ingen 
information funnits om VPP och hur arbetssättet fungerar. Observationerna hjälpte till 
att stärka respondenternas svar och gav en klarare bild över hur de arbetar idag.  

Förbättring av arbetet innebär saker som författarna borde tänkt på innan 
genomförandet. De borde haft mer erfarenhet av att hålla i intervjuer och i att skriva 
informationsrika intervjufrågor. Litteraturstudien borde skett i ett tidigare skede.  
Dokumentanalysen borde även skett på fler interna dokument för att få en säkrare bild 
om vad VPP är.  

6.3 Begränsningar 
De begränsningar som valdes i början av arbetet har inte ansetts bidra till huvudbry. 
Dock hade det teoretiska ramverket kunnat inkludera information kring begreppet Lean, 
där VPP har sin grundtanke. En generell dragning av verkligheten är inte applicerbart 
eftersom denna rapport endast speglar två projekt i samma geografiska område. De 
intervjuade saknade erfarenhet och kunskap kring VPP och detta kan spegla en mer 
generell verklighet.  
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Inom byggbranschen finns det förbättringspotential när det kommer till effektiviteten 
inom produktionen. Byggfel minskar inte i den takt som krävs och felen kan direkt 
kopplas till företagens organisation och ledning där PC är ansvariga för resultatet av 
projektet. För att bli mer produktiva har visuella verktyg tagits fram inom branschen 
där de ska hjälpa till med kommunikation och planering inom produktionen. Verktyget 
med sina tavlor och möten, har i dagsläget förbättringspotential, det som går att se från 
resultatet av undersökningen är att: 

 Det saknas information och utbildning till PL på arbetsplatserna 
 Det nya arbetssättet ses inte som mer positivt än det nuvarande  
 PL anser att möteskraven inom verktyget är för hårda 
 Tavlorna som ska användas får inte plats i de rum de ska hänga 

För att verktyget ska bli bättre finns det vissa punkter som är extra tydliga i resultatet. 
Förbättringen bör innehålla: 

 Mer ingående utbildningar till PL och mer lättillgänglig information 
 En grundlig förklaring till verktygets användning och dess fördelar 
 Utveckling av tavlor till digitala tavlor för att öka tillgänglighet och minska 

tidsåtgång 
 Anpassa utrustning och möten efter behov på projekten  

Slutsatsen av arbetet är att branschen har nytta av visuella verktyg inom produktionen 
men att det är viktigt att tänka på att alla projekt ser olika ut. Det är viktigt att projekten 
får fria tyglar så att verktyget anpassas till behovet som finns. Utan en grundlig 
utbildning blir det dock ett problem med att använda visuella verktyg på ett korrekt vis. 
Utbildning och information är a och o för att tillämpa verktyget i produktionen.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
För vidare forskning kan en jämförelse ske mellan hur en digitaliserad och traditionell 
kommunikations- och planeringsstrategi accepteras hos företag. Ett annat förslag är att 
jämföra olika entreprenadföretags strategier kring planering och kommunikation, för 
att kunna presentera den optimala strategin som resultat. Att även jämföra strategierna 
för olika stora entreprenadföretag kan vara av intresse.  

Ytterligare förslag kan vara att jämföra två projekt i ungefär samma storlek där ett 
projekt använder sig av VPP medan det andra inte gör det. Detta för att se om VPP är 
ett hjälpmedel eller ej.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Bilaga 2 – VPP Handbok 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor  

Frågeställning 2: Hur fungerar den dagliga planeringen och kommunikationen idag?  

Exempelfrågor att ta upp på intervju till platsledning:  
Hur ser en vecka ut oss er, med hänsyn på planering och kommunikation?  
Hur planerar ni era arbetsmoment?   
Hur kommunicerar ni ut viktig information om t.ex. leveranser som ska ske under veckan till 
alla berörda på arbetsplatsen?  
Hur kommunicerar ni problem och störningar?  
 Finns det några hjälpmedel ni använder till detta?  
 Visualiseras några av era planeringar för alla att ta del av?  
Hur inkluderar ni yrkesarbetarna i den dagliga planeringen?   
Hur ser en "vanlig" måndag ut hos er?  
Vilka möten hålls hos er?  
Håller ni i alla möten?  
Har ni några mötesregler?  
Hur upplever ni delaktigheten på möten?  
  
Exempelfrågor att ta upp på intervju med yrkesarbetare:  
Hur ser en vecka ut hos er, med hänsyn på planering och kommunikation?  
Hur mycket är du inkluderad i den dagliga planeringen (kommande leveranser etc.)?  
Är ni med på möten under veckan?  
 Hur delaktig är du i de mötena?  
Hur ser en "vanlig" måndag ut för er?  
Hur planerar ni arbetsmomenten?  

Planerar ni tillsammans eller är det så kallad envägs planering?   
  
 Frågeställning 3: Hur kan VPP förbättras för att bli 
ett mer användbart) verktyg att tillämpa för platsledningen i produktionen?   
 
Exempelfrågor att ta upp på intervju till platsledning:  
Hur skulle VPP kunna utvecklas för att bli mer användbart i de projekt du är involverad i?    

Ta bort/lägga till något?  
Tror du att VPP kan bidra till det positiva för dig i något hänseende för din medverkan i 
projektet?  
Tror du att VPP kan bidra till det negativa för dig i något hänseende för din medverkan i 
projektet?  
Hur ser den optimala kommunikations- och planeringstrategin ut enligt dig?  
Vilken del i VPP tycker du är mest användbar?  
Vilken del i VPP tycker du är minst användbar?  
Hur skulle VPP se ut om du fick konstruera verktyget som du ville?   
 
Exempelfrågor att ta upp på intervju med yrkesarbetare:  
Hur skulle VPP utvecklas idag för att bli mer användbart i de projekt du är involverad i?  
Tror du att VPP kan bidra till det positiva för dig i något hänseende för din medverkan i 
projektet?  
Tror du att VPP kan bidra till det negativa för dig i något hänseende för din medverkan i 
projektet?  
Hur ser den optimala kommunikations- och planeringstrategin ut enligt dig?  
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Bilaga 2 – VPP Handbok 
All information i denna Bilaga är hämtat ur "VPP-Handbok Produktion" (Dalman, 2015), om 
inget annat anges.  

Information & Måltavla 

En av de tavlorna som är standardiserade inom VPP är Information & Måltavlan. På denna tavla 
redovisas allmän information om projektet, t.ex. kommande besök och artiklar där projektet 
nämns. Sammanställningslistan, som är en störningslogg, hängs även upp här och uppdateras 
frekvent. En målbild, se figur 1, som visar hur projektet ska se ut sätts upp och projektets mål 
beskrivs. 

 

Figur 1. En variant på hur en Information & Måltavla kan se ut.  
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Frågor/problem/störningstavla 
Frågor/problem/störningstavla är en tavla som används för att lättare kunna redovisa vilka som 
är ansvariga för att problem och störningar åtgärdas, se figur 2. Det kan t.ex. vara PC, AL eller 
LB som ska åtgärda problemen och en bild på dem sätts upp under den del de är ansvariga för. 
När problemet är löst förs det in i störningsloggen tillsammans med lösningen.  

 

Figur 2. En variant på hur en Frågor/Problem/Störningstavla kan se ut.  
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Veckoplaneringstavla 
På veckoplaneringstavlan, se figur 3, redovisas aktiviteterna som finns med i tidplanen. Till 
varje aktivitet på tavlan sätts även ett fotografi upp på den som är ansvarig att utföra 
arbetsmomentet. Det kan t.ex. vara ventilation, gipssättning eller något annat arbetsmoment 
som ska utföras. För att markera vilka moment som ska göras används post-it lappar, på dessa 
nämns även aktivitetens läge i projektet. Med läge menas t.ex. vilket plan, lägenhet eller yta 
aktiviteten ska utföras på. Post-it lapparna fylls i av de som är ansvariga för momenten och 
redovisas under veckoplaneringsmötet. Leveranser som ska ske redovisas även i nedre delen av 
veckoplaneringstavlan.  

 

Figur 3. Veckoplaneringstavla hjälper till att visualisera och planera kommande vecka.  
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Gröna korset, Målbild laganda, Uppföljning laganda 
Gröna Korset, se figur 4, är en tavla som redovisar alla dagar i månaden där tillbud, varningar 
och olyckor målas in med olika färger. Det finns även en tavla där målbilden för lagandan 
beskrivs och en tavla som komplement till denna för uppföljningen av lagandan. 

 

Figur 4. Gröna korset tavlans utförande kan se olika ut men en variant visas ovan.  
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Miljöcirkeln 
För att kunna följa upp vad som händer på plats med hänsyn till miljö används miljöcirkeln, se 
figur 5. Denna cirkel fylls i dagligen och representerar den aktuella månaden. Tre olika färger 
används för att fylla i hur dagen varit med tanke på miljön.  

  

Figur 5. Miljöcirkeln kan utformas på olika sätt, i figuren ovan kan det även göra 
kommentarer om något händer.  

Morgonmöte 
Ett morgonmöte sker varje dag, direkt på morgonen. Problem/störningar och frågor tas upp, 
samt inrapporterade olyckor eller tillbud. Även viktiga händelser och leveranser för dagen 
diskuteras. Det är PC eller AL som håller i mötena där alla i projektet på arbetsplatsen 
medverkar. Till hjälp finns Gröna korset, Veckoplaneringstavlan och 
Frågor/problem/störningstavlan. 

Veckoplaneringsmöte 
En gång varje vecka hålls ett möte på en timme med PC, AL, LB och LM. Detta möte kallas 
för veckoplaneringsmöte, då syftet med mötet är att följa upp produktionstidplanen, 
uppföljningstavlan samt bestämma de planerade aktiviteterna för de kommande två veckorna.  
Under mötet används Informations- och Måltavlan, Veckoplaneringstavlan samt 
Frågor/problem/störningstavla. Inför mötet ska LB och LM antecknat sina aktiviteter på Post-
it lappar som under mötet sätts upp på veckoplaneringstavlan.  

Platsledningsmöte 
Platsledningsmöte sker en gång i veckan. Här medverkar interna parter från Peab, exempelvis 
PC, AL, Inköp och Kalkyl. Syftet med mötet är att stämma av om projektet fungerar som det 
ska och att redovisa beslut och besked så att alla inblandade har en översikt av projektet. Här 
diskuteras bland annat tidplanen, inköpsplanen och hur alla i projektet upplever 
arbetsbelastning, trivsel och arbetsmiljö.  
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