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Sammanfattning 

Visuell projektering har rötter i Japan och företaget Toyota där man först 

utvecklade Lean production. Man finner också rötter till visuell projektering i 

entreprenadavtalet partnering. Visuell projektering handlar om visuell planering 

i projekteringsfasen. Visuell projektering arbetar med en fysisk whiteboardtavla 

och post-it lappar som placeras i ett rutnät, med dess olika intressenter 

representerade i x- och y-led. 

Centralsjukhuset i Karlstad har mött stora framgångar genom hela 

produktionen i samband med nybyggnation av operationssalar. Under våren 

2016 påbörjades projekteringen för en ombyggnation av de befintliga 

operationssalarna på sjukhuset. Projekteringen utförs visuellt och 

projektdeltagarna tycker att metoden är mycket bra men ingen vet riktigt varför 

metoden ger så bra resultat. Projektdeltagarna vet inte heller om det finns fler 

framgångsfaktorer i projekteringsprocessen än visuell projektering.  Hur 

fungerar kommunikationen runt tavlan, vad övriga projektdeltagare anser om 

agerandet runt tavlan och om det finns några förbättringar att genomföra i 

avseende för visuell projektering är frågor som behandlas. 

Gemensamt projektkontor, stort engagemang och visuell projektering är 

några av framgångsfaktorerna för Centralsjukhuset. Engagemanget kommer av 

storleken och det tekniskt avancerade bygget. Visuell projektering leder till 

effektiva, korta möten där detaljfrågor endast diskuteras mellan de personer 

som berörs av ämnet. De flesta av deltagarna är handplockade och tycker att 

visuell projektering är näst intill felfritt men att det ändå finns förbättringar att 

genomföra, ofta nämns digitalisering som ett förbättringsförslag. Ett dokument 

innehållande riktlinjer för visuell projektering samt förtryckta lappar för tavlan 

presenteras som underlättande stöd och ett led i förbättring för visuell 

projektering. 

Den avgörande faktorn för ett projekt att uppnå framgång handlar om vilka 

personer som deltar. Regler kring tavlan och storlek på projekt är detaljer i 

sammanhanget, om än inte oviktiga. Det viktigaste är ändå att rätt personer 

arbetar med rätt saker, då uppnår projektet framgång. 
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Abstract 

Visual projection has its roots in Japan and the company Toyota that first 

developed Lean production. It also finds roots to the visual projection of the 

construction contract partnering. Visual projection is about visual planning in 

the projection phase. Visual projection uses a physical whiteboard and post-it 

notes placed in a grid, with its various stakeholders represented in the x and y 

directions. 

Central Hospital in Karlstad has enjoyed great success throughout the 

production associated with the construction of new operating rooms. In the 

spring of 2016 began projection for a renovation of the existing operating rooms 

in the hospital. The projection work is carried out visually and project 

participants think that the method is very good but no one really knows why. 

Project participants do not know if there are more factors of success in the 

projection process than visual projection. How does communication work 

around the whiteboard, what other project participants think about the actions 

around the whiteboard and is there any improvements to be done in respect of 

visual projection, these are questions addressed. 

Joint Project Office, dedication and visual projection are some of the success 

factors of the Central Hospital. Commitment comes to the size and the 

technologically advanced construction. Visual planning leads to effective, short 

meetings where matters of detail only discussed between the persons involved 

in the subject. Most of the participants are handpicked and think that visual 

design is almost flawless, but it still has improvements to implement, often 

mentioned digitization as an improvement proposal. A document containing 

guidelines for visual projection and pre-printed notes for the whiteboard is 

presented as a suggestion and as a step in the improvement of visual projection. 

The crucial factor for a project to achieve success is about the people involved. 

Rules for the whiteboard and the size of the project are details of context, though 

they are not unimportant. The most important thing is that the right people are 

working with the right things, then the project will achieve success.  
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1 Inledning 

 
Examensarbetet utförs i samarbete med Skanska med inriktning på visuell 

planering och med avseende på projekteringsfasen, då kallat visuell projektering. 

Arbetet utförs på Centralsjukhuset i Karlstad där Skanska är delaktiga i ett 

partneringuppdrag tillsammans med Landstinget i Värmland. Studien kommer 

utgå från den tavla som sjukhusbygget använder sig av under deras 

projekteringsarbete. 

1.1 Bakgrund 

Ett projekteringsmöte i traditionell benämning är ofta en lång process där 

många av mötesdeltagarna får närvara och lyssna på andra entreprenörers olika 

problem. Ett traditionellt projekteringsmöte kan därför ta onödigt mycket tid 

från den faktiska projektering som ska genomföras. Ett traditionellt möte kan 

kosta en hel arbetsdag om projektet är stort. Med en sådan stor tidsåtgång blir 

mötet än mindre intressant att närvara på för en stressad entreprenör, och än 

mindre intressant om väldigt liten del av mötestiden tillägnas entreprenörens 

frågor. Ett effektivt sätt att minska denna tidsåtgång är att jobba med visuell 

projektering. Visuell projektering handlar om att tydliggöra arbetsmålen för 

samtliga deltagare i projektet, ofta genom en för alla lättillgänglig tavla. De frågor 

som uppkommer ställs direkt till områdesansvarig via post-it lappar och på en 

whiteboardtavla. Dess ursprung kommer från bilproduktionen i Japan och 

företaget Toyota där fokus sedan länge har lagts på ökad produktivitet. Toyota 

var som huvudaktör främjande för utvecklingen av deras system TPS, Toyota 

Production System (Toyota Production System, u.å.). TPS grundar sig i botten på 

Lean Production vilket handlar om att bygga in kvaliteten från början, tidigt i 

projektet och med alla berörda parter delaktiga (Toyota Production System, 

u.å.). Flera användbara metoder har därefter utvecklats där eftersträvan är att 

tillsammans arbeta mot gemensamma mål. 
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Partnering betyder kortfattat att alla intressenter för projektet ingår i samma 

avtal. På Centralsjukhuset i Karlstad har Landstinget i Värmland ingått i ett 

partneringavtal där bland annat Skanska är delaktiga som entreprenör. 

Anna Rhodin skriver att partnering ”har fått fäste som ett koncept för samverkan 

mellan olika intressenter” (Rhodin 2002, s. 2). Partnering fokuserar då till stor 

del på att alla intressenter för projektet samarbetar med varandra mot ett 

gemensamt mål, liksom det gör i Lean Production.  

Visuell planering fokuserar inte endast på att alla inblandade 

projektintressenter ska jobba mot samma mål likt partnering, utan dess fokus 

ligger djupare än så. Visuell planering har sin värdegrund i att alla inblandade 

intressenter blir delaktiga, likt Toyotas TPS, samt att problem och progression 

snabbt ska överblickas för samtliga projektdeltagare. Vidare kan visuell 

planering fungera på många olika sätt men i grunden handlar det om samma sak, 

projektets utförandetavla. Det är via denna tavla som frågor ställs och utreds. 

Framförallt handlar det om att frågorna ställs till de personer som har svaren 

och inte också till alla övriga projektdeltagare, det vill säga detaljprat sker endast 

med de som berörs av frågan.  

En väl utförd projektering mynnar ut i en väl utförd produktion med få fel och 

frågor. Genom Skanskas tidigare erfarenheter gällande visuell projektering är 

resultatet mycket gott men ingen vet egentligen varför eller hur det har blivit så 

bra. Väldigt lite material finns att tillgå i Skanskas arkiv. Det primära målet 

handlar således om att tydliggöra vilka parametrar som styr den visuella 

projekteringens framgångar. 

Under 2000-talet går Skanska genom en fas som kan knytas, om än på visst 

avstånd, till visuell planering. Skanska flyttade fokus från tillväxt till lönsamhet 

(Skanska 2016a). Det betyder att det viktiga inte längre är att uppnå 

tillväxtresultat i företaget utan snarare att det finns en lönsamhet. Tillväxt 

betyder att man år efter år måste göra en ökad vinst från föregående år. 

Lönsamhet handlar om att gå med vinst oberoende av tidigare resultat. Genom 

det minskade kravet att tjäna mer pengar år efter år kan fokus istället ligga på att 

bygga tillsammans med beställaren.  
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Inom byggbranschen var Peab det första företaget med att genomföra tre 

delpilotprojekt i Sverige där visuell planering användes (Peab 2005). 

1.2 Syfte och mål 

Detta examensarbete har till syfte att kartlägga och förstå Skanskas och övriga 

entreprenörers framgångar i arbetet kring visuell projektering på 

Centralsjukhuset i Karlstad.  Utförandetavlan kommer att analyseras och olika 

nyckelintressenter söks via olika arbetsmetoder för att efter det intervjuas. Detta 

betyder inte att endast Skanskas roll mot andra entreprenörer kommer 

analyseras, utan även övriga inblandade i projektet som till exempel 

Landstingsfastigheters projektledare, kan komma att intervjuas. 

Väldigt lite material finns att tillgå i projektets arkiv.  

Målet med studien är att finna de parametrar som medför Centralsjukhusets 

framgång, visuell projektering har annonserats som en stor faktor. Därav 

kommer studien utgå från den projekteringstavla som används på 

Centralsjukhuset. Målet handlar också om att finna projektets framgångar och 

hur den visuella projekteringen går tillväga samt att få det dokumenterat. 

Studien kommer också se till eventuella förbättringar som kan genomföras i 

arbetet med visuell projektering och för inblandade aktörer. Delmål för studien 

är också att analysera tavlan och hur mötena går till i samband med visuell 

projektering, de dokument som används för visuell projektering kommer också 

analyseras som ett delmål. 

1.3  Problemet 

 
Erfarenheten kring visuell projektering är inte stor på sjukhusbygget även om 

den inte är obefintlig. Ställs generellt frågan vad som tycks om visuell 

projektering är responsen positiv men vid utvecklande av varför det är positivt 

är svaren mer osäkra och luddiga. Genom detta utformas följande 

frågeställningar. 
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Frågeställningar: 

 

 Hur är Centralsjukhusets projekteringstavla utformad och vilka 

regler gäller för tavlan? 

 Hur fungerar kommunikationen gällande tavlan och visuell 

projektering? 

 Vad anser projektdeltagarna om visuell projektering och om 

agerandet runt utförandetavlan? 

 Vilka eventuella förbättringar sett till sjukhusprojektet finns att 

genomföra kring visuell projektering? 

1.4 Avgränsningar 
 

Studien kommer se till den visuella projektering som genomförs vid 

ombyggnation av befintlig huskropp, hus 53/54, av Centralsjukhuset i Karlstad 

och kommer således också endast att analysera den projekteringstavla som 

används för det projektet. Jämförelser med andra tavlor kommer inte att hinnas 

med under denna begränsade tid. 

1.5 Metod 
 

Meningen med visuell projektering är att göra den just visuell, det vill säga 

rent konkret, något att ta och se på. Skanska, och övriga entreprenörer, arbetar 

kring en whiteboardtavla och med hjälp av post-it lappar i deras projektering.  

För att få en inblick i hur andra har arbetat och vilka fördelar som finns runt 

visuell projektering kommer studien börja med litteratursökningar runt ämnet. 

Detta för att få en bättre inblick i hur projekteringsmötena faktiskt går till på 

Centralsjukhuset via den projekteringstavlan. De flesta frågor i projektet 

hanteras med hjälp av och via tavlan och därför blir också tavlan utgångspunkten 

för arbetet. En nedbrytning av tavlan kommer göras i liknande form av en Work 

Breakdown Structure, WBS (Jansson & Ljung 2004). En WBS bryter ner projektet 

i olika arbetspaket. Nedbrytningen pågår till det sista arbetspaketet är så tydligt 
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att vidare nedbrytning inte längre är nödvändig. WBS är en metod som medför 

att arbetet kring tavlan blir lättare och tydligare att genomföra.  

 

Figur 1) Projektets inledande och övergripande arbetspaket liknande WBS. 

 

Som WBS:n i figur 1 visar kommer metoden bestå av fem i huvudsak olika 

arbetsmoment.  

 

1. Tavelanalys. Analysera tavlan och ta reda på vilka eventuella regler det 

finns gällande tavlan, hur tavlan fungerar och hur tavlan ser ut. 

Mötesanalys. Närvara på de möten där tavlan används, analysera hur det 

arbetas runt tavlan och vilka personer som utmärker sig under mötena. 

2. Dokumentanalys. Läsa och analysera den dokumentation som Skanska 

har idag rörande visuell projektering. 

3. Intervjuer. Intervjua de nyckelintressenter som finns runt tavlan och 

från tidigare dokumentation från Skanska. 

4. Sammanställning. Sammanställa och redovisa materialet från möten, 

dokumentation och intervjuer. 
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2 Aktuellt projekt 

Visuell planering blir en allt vanligare arbetsprocess under de olika skedena för 

en nybyggnation. Än så länge förekommer visuell planering oftast på större 

byggen, så även i detta fall. Denna studie ser till projekteringen av Centralsjukhuset 

i Karlstad där cirka 7500 m2 befintliga operationssalar ska omprojekteras 

(Framtidens operationshus u.å.). 

2.1 Nya operationssalar på Centralsjukhuset i Karlstad 

 
En helt ny byggnad på cirka 28000 m2, kallat hus 60, den första delen, och 

ombyggnation av befintliga ca 7500 m2, kallat hus 53/54, den andra delen, kom 

att planeras 2010 då förfrågningsunderlaget för nya operationssalar plockades 

fram. Den 14 juni 2011 togs beslut om genomförande. 2012 skedde byggstart 

och under 2016 ska hus 60 stå klart för patienter. Hus 53/54 beräknas stå klart 

under våren 2018. Denna studie är handlar om projekteringen av hus 53/54 som 

i sin huvudsak kommer utföras under våren 2016 (Framtidens operationshus 

u.å.), se figur 2. 

Bland annat Skanska har ingått avtal med flera andra olika entreprenörer för 

att bygga Sveriges modernaste operationshus tillsammans med Landstinget i 

Värmland. Det undertecknade avtalet är samma för samtliga entreprenörer då 

det gäller ett partneringavtal. Beställare, konsulter underentreprenörer och 

övriga inblandade arbetar under samma tak. Detta medför bland annat att vissa 

frågor får kortare beslutsvägar (Skanska 2016b). 

2016 påbörjades ombyggnationen och är planerat att stå klart 2018. Bygget är 

i dagsläget Värmlands dyraste och slutsumman landar på cirka 1,5 miljarder 

kronor (Framtidens operationshus u.å.). Projekteringen har ett deltagarantal på 

cirka 40 personer genomsnittligt både för hus 60 och hus 53/54. Under 

produktionen för hus 60 sysselsattes cirka 200 personer som högst. Många 

kommer även vara inblandade i hus 53/54, dock inte lika många som hus 60, 

siffran är ännu oklar. 

”Framtidens operationshus med patienten i fokus” lyder titeln på hemsidan och 

med det menar Skanska och Landstinget i Värmland att det ska vara enkelt och 

smidigt för patienten genom hela operationsfasen (Skanska 2016b).  
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Projektet arbetar gällande materialvalen via SundaHus (SundaHus 2016), 

vilket är ett beställarkrav, och försöker på det sätt arbeta fram en så miljövänlig 

byggnad som möjligt (Skanska 2016b). Byggnaden har även ambitionen att 

miljömärkas via LEED (LEED 2016) och kommer troligen bli den första 

byggnaden i Sverige som kommer klassas enligt den nya märkningen LEED 

Healthcare (Skanska 2016b). Märkningen LEED var något som arbetades fram 

tillsammans mellan beställare och Skanska. Beställaren var bestämd att någon 

miljömärkning ska uppfyllas. 

 

 
Figur 2) Tidsaxel över byggnationen av Centralsjukhusets nya operationssalar. 
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3 Visuell planering i teorin 

  

Visuell planering handlar kortfattat om kundfokus och härstammar 

ursprungligen från Japan. Visuell planering är en utveckling av grenarna Lean och 

Partnering men med fokus på att göra det just visuellt. 

 

3.1 Bakgrund till visuell planering 

 
I byggbranschen ligger ofta ansvaret och beslutsfattande hos en eller flera 

chefer. Givetvis medför ett sådant ansvar en hög arbetsbelastning och stressig 

arbetsplats för dessa chefer. Det faller sig enkelt att ställa frågan till chefen och 

att hen då också ska kunna svaret eller åtminstone ta reda på svaret. 

Med visuell planering finns en strävan att göra allt enkelt och mjukt, det vill 

säga inte med fokus på maskiner och olika hjälpprogram utan gå tillbaka till den 

mänskliga faktorn (Peab 2005). 

 

3.1.1 Lean Production 

 

Som tidigare nämnts så grundar sig visuell planering på bland annat Lean som 

är utvecklat av Toyota och har under en längre tid studerats av Jeffrey K. Liker. 

Liker menar att Lean förhåller sig till fyra olika kategorier (Liker 2009). 

 

 Problemlösning – Ständiga förbättringar, ständigt lärande 

 Anställda och partners – Respekt, utmana dem, låt dem växa 

 Processer – Eliminera slöseri 

 Filosofi – Långsiktigt tänkande 

 

 

Dessa fyra kategorier fördelas sedan ytterligare till sammanlagt 14 olika 

principer, se figur 3. Dessa 14 olika principer säger enligt Liker följande (Liker 

2009). 
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Figur 3) Vilka principer dessa fyra kategorier innehåller (Liker 2009). 

 

Princip 1 – Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på 

bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. 

Princip 2 – Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till 

ytan. 

Princip 3 – Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

Princip 4 – Jämna ut arbetsbelastningen. 

Princip 5 – Om det är nödvändigt, stoppa processen för att lösa problemen så 

att det blir rätt från början. 

Princip 6 – Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga 

förbättringar och personalens delaktighet. 

Princip 7 – Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda. 

Princip 8 – Använda bara pålitlig, väl utprovad teknik som stöder personalen 

och processerna. 

Princip 9 – Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas 

filosofi och lär ut dem till andra. 

Princip 10 – Utveckla enastående människor och team som följer företagets 

filosofi. 
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Princip 11 – Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer 

genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre. 

Princip 12 – Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen. 

Princip 13 – Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga 

alternativ, verkställ snabbt. 

Princip 14 – Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och 

ständigt förbättra (Liker 2009). 

 

Dessa fyra kategorier med sina 14 olika principer är Toyotas väg för att uppnå 

en produktion med högre kundnöjdhet, mindre fel, kortare tidsåtgång samt till 

ett lägre pris. 

Definitionen av Lean blir enligt Fernström (Fernström 2009). 

”Att göra mer och mer med mindre och mindre, det vill säga kortare tid, lägre 

kostnad och mindre fel” 

 

 

3.1.2 Partnering 

 

Traditionell upphandling brukar oftast ske genom en totalentreprenad eller 

generalentreprenad där tanken är att så tydligt underlag som möjligt skall 

skickas till entreprenör för beräkning. Därefter lämnar entreprenören ett anbud 

till beställaren som i sin tur fattar beslut om vem som vinner entreprenaden. 

Detta är ofta en process som tar tid och lätt kan medföra frågeställningar där 

osäkerheter uppstår till exempel gällande vem som ska bekosta vad. Enligt 

Fernström så är det Banverket och Vägverket som ledde vägen i Sverige gällande 

partnering. Det var i samband med att entreprenörer inte längre önskade lämna 

anbud då de ansåg sig själva ta för stora risker. Genom denna kris öppnade 

Banverket och Vägverket för nya samarbetsformer och goda dialoger (Fernström 

2006). 

Både beställare och byggherrar har tröttnat på projektkonflikter, ökade 

kostnader och förlängning av tidsplaner. Goda referenser från tidigare projekt 

där partnering använts är bygget av Öresundsbron vilket blev färdigställd cirka 

8-9 månader snabbare än beräknat (Fernström 2006). 
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Partnering handlar då om att de olika entreprenörerna visar varandra 

förtroende, öppenhet och tillit vilket bidrar till en ökad känsla av samarbete 

mellan de olika entreprenörer vilket då också i sin tur medför en bättre närvaro, 

större delaktighet och ökat intresse för projektet. För att uppnå ett effektivt 

samarbete är det viktigt att de olika entreprenörerna också kan jobba med 

varandra. Det är således viktigt att beställaren väljer noga vilka olika partners 

som skall vara delaktiga i entreprenaden.  Enligt Fernström betyder partnering 

partnerskap i tidiga skeden där han med en figur vill visa mellan vilka olika 

parter det ska finnas en samverkan, se figur 4 (Fernström 2006). 

 

 

Figur 4) Mellan dessa parter ska det finnas en samverkar för partnering enligt Fernström 

(Fernström 2006). 

 

 

3.1.3 Visuell planering 

 

Visuell planering har tydliga rötter i Lean och partnering. Det handlar i 

huvudsak om att göra allt enkelt, lättöverkomligt och uppnå samarbete mot 

gemensamma mål. Det underlättar om inblandade entreprenörer från början 

ingår i ett partneringavtal för att genomföra visuell planering under 

projekteringsfasen, även om det kan genomföras utan partneringavtal. Det är 

viktigt att från början få med alla inblandade i projektet redan från dag ett för att 

projekteringen ska bli framgångsrik, vilket underlättar genom partnering. 

Genom att projekteringen genomförs tillsammans med övriga iblandade kommer 

det senare under produktionsfasen vara tydligare vad som ska göras, av vilka 
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och varför. Felen och tveksamheter elimineras i samband med att projekteringen 

blir bättre utförd. 

 

3.1.3.1 Så här går visuell projektering generellt tillväga 

 

Visuell projektering handlar om och utgår från en whiteboardtavla där olika 

intressegrupper i projektet finns markerade på varsin rad och/eller kolumn. 

Genom detta sätt bildas ett rutnät, eller en från- och tillmatris, på 

whiteboardtavlan. I dessa rutor, som är tillräckligt stora, sätter man post-it 

lappar. På dessa post-it lappar skrivs viktiga frågor för fortsatt progress i 

projektet. Lappen sätts på tavlan i den ruta vilket från- och tillmatrisen 

representerar vem som ställt frågan och vem som ska svara på frågan. Genom 

detta förfarande adresseras frågan till den person eller instans som bär svaret på 

den ställda frågan, vilket då också lätt kan ses på tavlan om en fråga har blivit 

ställd.  

 

 

Figur 5) Exempel på vad en visuell tavla kan innehålla under projekteringsfasen (Peab 2005). 
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Som figur 5 visar är det vanligt att det finns mer rutor att arbeta med än själva 

tavlan med från- och tillmatrisen.  

Inlåda innehåller frågor eller problem från intressenter som inte jobbar i 

projektgruppen. 

Informationstavla är den tavla där övrig generell information hamnar som inte 

passar in på någon av de övriga rutorna. 

Knäckfrågetavla behandlar frågor som kan störa eller bromsa projektet, så 

kallade kritiska frågor. 

Beslutslogg är den ruta där besluten ska föras in för dokumentering (Peab 

2005). 

Vissa enklare regler brukar följa tavlan samt en uppstyrd agenda, det vill säga 

en mötesgång som följs under varje möte. Givetvis ser dessa regler och agendor 

olika ut beroende på vad för projekt det är som behandlas, men likväl finns en 

utarbetad agenda. De regler som brukligen används kan vara följande (Peab 

2005). 

 

1. Skriv din fråga kort och tydligt. 

2. Skriv ditt namn. 

3. Skriv datum då frågan ställdes. 

4. Lappen ska signeras. 

5. Deadline för svar ska anges. 

6. Nedtagen lapp ska dateras och sättas på anvisad plats. 

7. Den som satt upp sin lapp ska ge sitt medgivande innan lappen tas ned. 

 

I vissa fall används även färgkodning på post-it lapparna, färgerna och dess 

innebörd kan vara olika beroende på hur de som styr projektet väljer at göra. 

 

Viktigt är också att den eller de personer vilka verkar som projektledare och 

styr över tavlan under projekteringsmötena har rätt auktoritet och den 

kompetens som behövs för att driva ett möte framåt på rätt sätt. Nyckeln till att 

få ett effektivt möte gällande visuell projektering är att detaljer inte ska 

diskuteras (Peab 2005). Detaljer som behöver diskuteras skall diskuteras mellan 

de personer eller entreprenörer som är inblandade i frågan, inte tillsammans 
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med alla av projektets intressenter, detaljdiskussioner är exempelvis en uppgift 

som är viktig för projekteringsledaren att ta hänsyn till och avstyra. Ett visuellt 

projekteringsmöte ska bryta ner målen och ta hänsyn till besluten för projektet. 

Ett visuellt projekteringsmöte bör inte pågå längre än cirka en timme (Peab 

2005).  

 

 

3.1.3.2 Så här går visuell projektering till på Centralsjukhuset i 

Karlstad 

 

Vid en första överblick ser tavlan för visuell projektering ganska rörig och 

tillsynes osammanhängande ut med lappar sittande sporadiskt uppsatta. Vid 

närmare blick och eftertanke faller sig tavlan vara logiskt och enkelt uppbyggd. 

Tavlan är uppbyggd av från- och tillmatriser där raden, x-led, representerar till 

vem frågan ställts och kolumnen, y-led, från vem frågan ställs. Tavlan bildar då 

ett rutnät. I dessa rutor placeras post-it lappen och därför är det också lätt att 

finna de frågor som är intressanta för just den entreprenören att ställa eller 

besvara. Inga färgkoder används på post-it lapparna under projekteringen på 

Centralsjukhuset, vilket normalt brukar användas. Då klistret på post-it lapparna 

inte anses tillräckligt för en lapp som ska plockas upp och ner flera gånger 

används magneter för att hålla lappen på plats. Tavlan rent fysiskt är placerad på 

ett stativ med hjul, så att den lätt går att flytta runt efter behov. De fysiska måtten 

på tavlan är 180 cm bred och 120 cm hög. Varje ruta i från- och tillmatrisen är 

cirka 1 dm2.   

Varannan vecka på torsdagar används projekteringstavlan och varje möte 

följer en agenda. Projekteringsmötet och arbetet runt tavlan styrs av två 

projekteringsledare, en anställd av Skanska och den andra anställd på KVE 

Konsult. Dessa två samarbetar och turas om med att arbeta genom agendan. 

Ibland vänder projektledarna lite på ordningen för lappar i matrisen eller nya 

frågor till exempel. Med andra ord, agendan som följer är inte spikad. 

 

1. Mötet öppnas. 

2. Genomgång av besultslogg från föregående möte. 
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3. Läser och delar ut frågor som sitter placerade i från- och tillmatrisen 

sedan tidigare. Finns det svar på frågan, antecknas svaret på baksidan 

och lappen tas om hand av projektledaren. 

4. Nya frågor, först de som sitter på tavlan i rutan för nya frågor, dessa 

placeras där utanför mötestid. Därefter frågas alla som är närvarande 

på mötet, en efter en, om de har några nya frågor. Alla nya frågor 

dokumenteras av projektledaren. 

5. Arbetsgrupper bildas för de olika frågor som kräver fler inblandade 

eller att saker behöver diskuteras, men givetvis inte alla inblandade i 

projektet. 

6. Återsamling för att redan ut vad som är kvar eller om svar på frågor via 

arbetsgrupper arbetats fram. Finns svar antecknas svaret på baksidan 

av lappen och tas om hand av projektledaren. 

7. De svar som lämnats skrivs in i beslutsloggen. 

8. Mötet avslutas. 

 

Den beslutslogg som läses i punkt 2 och punkt 7 är det dokument, i form av ett 

Exceldokument, där frågor och svar antecknas efter varje projekteringsmöte. Det 

är också det enda dokument som används för projekteringsmötena. Detta 

beslutsdokument är anslutet till projektets digitala arkiv, eller dokumentet 

”läggs på pärmen” som projektdeltagarna själva säger. 

 

För att få ställa frågor via post-it lappar finns också regler, inga 

dokumenterade regler utan snarare handlar det om oskrivna regler. Det som ska 

stå på lappen är följande. 

 

1 Från vilken roll i projektet frågan kommer. 

2 Till vilken roll i projektet frågan ställs. 

3 Vilket datum frågan ställs. 

4 Tydligt skriven fråga. 

5 Vilket datum frågan fick sitt svar. 

 

 



 

16 

Det är viktigt att den som ställt frågan ser till att svaret, som antecknas på 

baksidan av post-it lappen, för hen är korrekt. Därför är det med fördel som man 

skriver sina egna svar på lappen. Även den som svarar på frågan kan skriva 

svaret, det viktiga är att personen som ställde frågan är nöjd med svaret. Man 

driver och äger sin fråga tills den är korrekt besvarad. 

Det är på grund av tavlans utformning som arkitekt, konstruktör eller brand 

inte finns med i kolumnen, y-led, utan bara i raden, x-led. Detta beror på att det 

är betydligt vanligare att det kommer frågor till arkitekt, konstruktör och brand 

än från. Vid de tillfällen då någon av dessa tre behöver ställa en fråga använder 

de sig av raden övrigt. 

Med på tavlan finns fyra ytterligare något större rektanglar, som kan ses till 

höger i figur 6.  

Knäckfrågor är den som står överst och den behandlar frågor som kan störa 

eller bromsa projektet, så kallade kritiska frågor. Det är inte sällan knäckfrågor 

leder till nästa ruta, arbetsgrupper. 

Arbetsgrupper använder man sig av de gånger många blir inblandade i samma 

fråga. Det vill säga att istället för att föra tunga långdragna diskussioner under 

tiden för själva mötet bildas en arbetsgrupp som löser dessa frågor under avsatt 

tid efter mötet. Ibland händer det även att en arbetsgrupp fortsätter under flera 

veckor, om problemet inte kan eller går att lösa tidigare av olika anledningar.  

Nya frågor är den ruta där nya frågor placerats som ännu inte skrivits in i 

beslutsdokument för ställda frågor och frågor som inte ställs under 

projekteringsmötet. Det är alltså i rutan för nya frågor en lapp ska sättas upp om 

frågan ställs utanför mötestid. Samtliga frågor ska skrivas i beslutsdokumentet 

innan de placeras i rätt ruta, liksom ett svar ska skrivas in i samma 

beslutsdokument av projektledaren innan lappen returneras till sin frågeställare.  

Frågor för framtiden är frågor som kommer att behövas tas upp men ännu 

inte platsar in på tavlan. Det kan bland annat bero på att man faktiskt ännu inte 

vet vilka det är som berörs av just den lappen. 
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Figur 6) Förtydligande av tavlan vid visuell projektering på Centralsjukhuset i Karlstad, 

tydligare bild kan ses i bilaga 2. 

 

 

Figur 7) Skanskas utförandetavla vid visuell projektering första besöksdagen den 4:e februari 

2016. 
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Nedan följer en lista som förklarar betydelsen av tavlans olika punkter som 

finns med sjukhusets projekteringstavla som kan ses på bild i figur 7. 

 

Best.  = Beställare 

Verks. = Verksamheten 

UTR = Utrustning 

TE  = Totalentreprenör (byggentreprenör) 

Mark = Anläggning 

Rör  = Vatten och avlopp 

Vent. = Ventilation 

El  = Elektronik 

Styr  = Styr- och reglerutrustning 

Brand = Brandsäkerhet 

A.  = Arkitekt 

K.  = Konstruktör 

Övr.  = Övriga 

 

Tydligare bild av projekteringstavlan finns i bilaga 2. 
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4 Metod 

 
Litteratursökningar och studier kring det generella ämnet visuell planering 

genomförs innan själva arbetet runt det aktuella projektet påbörjas, detta kan 

läsas i kapitel 3. Arbetet utförs i huvudsak på plats på Centralsjukhuset i Karlstad. 

 

4.1 Tavelanalys 

 
Varannan vecka på onsdagar och torsdagar samt vid de besök som görs övriga 

tider på bygget, granskas tavlan och de lappar som sitter uppe läses för att se om 

de oskrivna reglerna följs för att få sätta upp en lapp. De lappar som sitter uppe 

läses också på baksidan för att se om något svar kommit utanför avsatt mötestid. 

Det är i huvudsak lapparna på från- och tillmatrisen som undersöks men även 

om lapparna som sitter i rektangeln för ”nya frågor”, ”knäckfrågor” och ”frågor 

för framtiden” är korrekta och tydligt skrivna enligt samma oskrivna regler.  

Rutan arbetsgrupper är inget som behöver granskas vid varje tillfälle, den 

rutan ändrar sig endast under projekteringsmötet då eventuellt nya 

arbetsgrupper bildas. 

Alla eventuella avsteg från vad som redovisas i de teoretiska studierna i 

kapitel 3.1.3.1 och kapitel 3.1.3.2, antecknas och kan komma att användas som 

underlag vid intervju. 

 

4.2 Mötesanalys 

 
Varannan ojämn vecka hålls det möten där projekteringstavlan används och 

under dessa möten observeras hur kommunikationen av tavlan används och hur 

det arbetas med och runt själva tavlan. Dessa resultat antecknas och jämförs med 

de teoretiska studierna i kapitel 3.1.3.1 och 3.1.3.2, för att söka efter avsteg från 

dessa kapitel. 

Mötesanalys handlar om att analysera och finna ett antal personer som är 

intressanta för uppföljning via intervju. Intressepunkter som analyseras under 
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denna tid är bland annat vilka som hörs mest på mötena, får och ställer frågor på 

tavlan som exempel, men även personer som väljer att sitta tysta under flertalet 

möten noteras.  

Under två av dessa möten genomförs även en kortare enkätundersökning med 

sex olika kryssfrågor och med möjlighet att lämna en kommentar från deltagare 

om så önskas. Undersökningen börjar med en kortare presentation av studien 

mellan punkt 2 och 3 på agendan, som kan läsas i kapitel 3.1.3.2, och varför den 

är intressant. Detta presenteras under tiden som enkäten delas ut. Enkäten 

besvaras efter avslutat möte och lämnas då till studenten. Givetvis finns 

möjlighet för deltagarna att vara anonyma i undersökningen men namn och roll i 

projektet efterfrågas för eventuell uppföljning via intervju. Följande frågor 

ställdes vid enkätundersökningen, i följande ordning: 

 

Fråga 1) Hur bra tycker du att visuell projektering fungerar? 

Fråga 2) Hur bra tyckte du mötet fungerade idag? 

Fråga 3) Ställde du någon fråga idag? 

Fråga 4) Besvarade du någon fråga idag? 

Fråga 5) Brukar du ställa frågor via tavlan? 

Fråga 6) Brukar du få frågor via tavlan? 

 

Efter frågorna lämnas några rader för kommentar. I bilaga 1 kan man se hur 

enkätundersökningen ser ut. 

Enkätundersökningen sammanställs i Excel där de olika svaren viktas mot 

varandra i grafer för att finna intressenter att kalla till intervju. För att få ett 

medelvärde då enkäten genomfördes vid fler än ett tillfälle med olika antal 

deltagare är betyget reglerat per möte. Genom att det var två olika tillfällen då 

undersökningen genomfördes gjordes valet att markera det första mötet med X 

och det andra mötet med Y i Excelldokumentationen. Då finns även möjlighet att 

se vilka som varit delaktiga på båda dessa möten, se bilaga 3. Samma frågor 

ställdes under båda undersökningarna. Det bör även tilläggas att 

undersökningarna genomfördes på näst sista och tredje sista projekteringsmötet 

vilket också har visat sig genom att det varit något färre närvarande under dessa 

möten. 
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4.3 Dokumentanalys 

 

De frågor som ställs och besvaras under projekteringsmötena antecknas av 

projektledaren i det tidigare nämnda beslutsdokumentet. Efter det sista 

planerade projekteringsmötet gås beslutsdokumentet igenom och granskas. 

Beslutsdokumentet hämtas från ”Pärmen”, det vill säga arkivet.  

Det som söks i beslutsdokumentet är om saker som samma frågor eller 

liknande frågor dyker upp på flera ställen, om frågorna kommer från samma 

projektdeltagare. Hur lång tid det brukar ta för en fråga att få svar, det vill säga 

vilket datum frågorna ställs och vilket datum frågorna blev besvarade. Analysera 

dokumentet för att se om det är något som saknas och behöver tilläggas eller om 

något är onödigt att dokumentera. 

 

4.4 Intervjuer 

 
De personer som via kapitel 4.1 – 4.3 anses vara nyckelintressenter av olika 

anledningar, kommer att tillfrågas för en intervju med fördjupande och mer 

utvecklande frågor gällande visuell projektering. Sju personer väljs ut av olika 

anledningar att kallas till intervju, minst fem personer ska intervjuas. Det finns 

alltså en marginal på två personer om det av olika anledningar inte går att 

komma överens om en intervjutid. 

 Inledningsvis kontaktas dessa nyckelintressenter, via fysisk kontakt, telefon 

eller mail, för att i första hand fråga om de vill delta på en intervju. Vid ett 

eventuellt deltagandegodkännande kommer en uppgörelse om en tid och plats 

för intervju beslutas. 

De intervjuer som genomförs är till en början öppna med mjuka och enkla 

frågor. Detta är rent informativt för rapportskrivandet samt att det medför en 

mjukstart så intervjudeltagaren känner sig bekväm. De frågor som senare ställs 

är av öppen karaktär, det vill säga inte frågor som bara kan besvaras med ett ja 



 

22 

eller nej. Utvecklingar och förklaringar efterfrågas och även följdfrågor kan 

uppstå. Denna intervjuteknik kallas för reflekterande intervju (Thomsson 2002). 

Intervjuerna spelas in och renskrivs samt presenteras i sin helhet. De personer 

som intervjuas presenteras inte med namn men deras roll i projektet redovisas. 

Namnen ersätts med deltagare och respektive siffra vart efter den ordning de 

blev intervjuade, deltagare 1, deltagare 2 och så vidare. 

Frågorna kommer överlag vara lika men enstaka frågor kommer att förändras 

beroende på vem som intervjuas. Den avsatta tiden för intervju är en timme, 

detta för att lätt kunna boka tid med intressenterna och även att de ska känna att 

de själva har tid att avsätta för studien. 

 

4.4.1 Nyckelintressenter för intervju 

 
Nedan följer en förklaring till vilka roller de olika personer har i projektet 

samt utav vilka anledningar dessa personer var intressanta för intervju. 

 

Deltagare 1 – Projektledare, Skanska. 

Projektledare och en av två som styr över tavlan under projekteringsmötena. 

Har mycket god kännedom om hur mötena går till och hög mötesnärvaro.   

 

Deltagare 2 – Projektchef, Skanska. 

Ser väldigt positivt på visuell projektering. Ett högre övergripande ansvar 

vilket eventuellt medför andra blickar gällande tavlan och projekteringsmötena.  

 

Deltagare 3 – Kvalitetsledare rör och gas, KVE konsult. 

Hjälpsam och samarbetsvillig, har arbetat med visuell projektering tidigare 

och har olika erfarenheter där ifrån.  

 

Deltagare 4 – VVS-konstruktör, VVS-plan. 

Anser att visuell projektering är ganska medelmåttigt. Har inte stor erfarenhet 

av stora projekt eller projekteringsmöten överlag.  
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Deltagare 5 – Projektledare, Landstinget. 

Framåt och tydlig. Upplever ibland att vissa frågor repeteras. Tycker visuell 

projektering är mycket bra.  

 

Deltagare 6 – Kvalitetsledare, VVS-plan.  

Tidigare erfarenheter kring visuell planering i mindre skala. Är delaktig i flera 

projekt på samma gång, utöver Centralsjukhuset.  

 

Sex personer av sju tillfrågade valde att ställa upp på intervju.  
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5 Resultat 

 
Presentation av resultat från WBS:ns fyra första punkter. Resultat presenteras 

på samma sätt som metoden, varje arbetspaket för sig.  

 

5.1   Tavelanalys 

 

Tavlan är enkelt uppbyggd med de rutor som behövs, den kunde möjligen 

vara något större för att alla projektroller ska rymmas i både x- och y-led. Det är 

ändå en mindre detalj då tavlan är väl tilltagen, det är projektet på sjukhuset som 

är stort. Det ska till något unikt för projektet ska bli större och så också behovet 

av en större tavla. 

 

Att sätta en lapp på tavlan är inte alltid självklart hur det ska gå till. Det har 

placerats lappar i från- och tillmatrisen utanför mötestid, lappar som ska 

placeras i rutan för nya frågor. Med andra ord ska lappen normalt sett sättas i 

rutan för nya frågor om det sker utanför mötestid. Skulle inte detta 

uppmärksammas är risken överhängande att frågan inte dokumenteras under 

nästkommande projekteringsmöte. Det medför egentligen inga stora problem 

med avseende på dokumentationen, genom att svaret på frågan vid ett senare 

tillfälle kommer dokumenteras. Då kommer den missade dokumenteringen 

åtgärdas. Nya frågor placeras i från- och tillmatrisen av projektledarna efter de 

dokumenterats i beslutsloggen. 

Lappar som besvaras utanför mötestid får inte sitt godkännande före nästa 

projekteringsmöte då personen som ställde frågan ska godkänna och känna sig 

nöjd med svaret samt att svaret på frågan ska föras in i beslutsloggen. En 

projektdeltagare kan kolla sin fråga på tavlan regelbundet och se om svar 

kommit som den är nöjd med. På det sättet blir inte heller någon deltagare helt 

beroende av nästa möte utan kan jobba vidare med det svaret som står på 

lappen, trots att det inte är infört i beslutsloggen. Därför är det viktigt för 

samtliga projektdeltagare att kolla till tavlan även utanför mötestid. 

 



 

25 

Vid enstaka tillfällen har lappar hamnat i fel ruta i från- och tillmatrisen, det 

medför heller inget stort problem. Vid en snabb överblick på tavlan för någon 

projektintressent kan den möjligen missa sin fråga, utanför mötestid. Dock lyfts 

ändå den frågan senast under projekteringsmötet och hamnar förhoppningsvis i 

rätt ruta efter det. 

Vissa lappar är också ganska svåra att läsa, speciellt när det används olika 

fackuttryck, vilket förekommer ofta inom vårdbranschen. Det används också 

mycket förkortningar, om förkortningarna dessutom är otydligt skrivna blir 

lappen svårläst. 

 

Det är vanligt att frågor ställs till beställaren, ofta handlar dessa i grund och 

botten om ekonomiska frågor. Det är ofta ett svar på en fråga, till en början, blir 

”Gör en offert”. Först efter beställaren vet vad det kostar kan svar på den 

ursprungliga frågan ges. Frågorna i sig är av olika vidd och bredd och kan 

behandla det mesta inom projektet. Exempel på frågor kan inte redovisas på 

grund av sekretess.  

5.2  Mötesanalys 

 
Under projekteringsmötena följs på det stora hela den agenda som är nämnd i 

kapitel 3.1.3.2 så när som några små detaljer, men som på det stora hela inte 

skiljer sig från agendan eller på något sätt stör mötet. Då har det rört sig om 

saker som kortare information från exempelvis verksamheten eller presentation 

av nya kollegor. 

Det arbetas tydligt runt tavlan och den fungerar mycket väl på sitt visuella 

sätt. Systematiskt arbetas frågorna i från- och tillmatrisen igenom, oftast från 

övre vänster hörn eller nedre högra hörnet. Frågor läses, av projektledarna som 

också placerat lapparna i matrisen, och lämnas sedan till personen som skrivit 

frågan. Vid några tillfällen dyker situationen upp där ingen känner vid att de 

ställt frågan. Det kan bero på att personen inte är på plats under just det mötet 

eller att frågeställaren helt enkelt glömt bort att hen har ställt frågan. Vid några 

tillfällen följer uttrycket ”Denna fråga har vi väl redan diskuterat” eller ”Varför 

har vi denna diskussion nu igen?”. Ofta är det samma person som upplever att 
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samma ämnen blir omdiskuterade vid flera tillfällen. Många andra deltagare 

sitter mest i tystnad och tillför inga nya frågor när man går varvet runt under 

mötestiden för nya frågor. En del personer verkar inte heller få några frågor via 

lappar, andra får betydligt fler. En del ställer också fler frågor via lappar än 

andra. 

Den enkätundersökning som genomfördes under mötesanalysen gav ett antal 

intressanta resultat. Närvaron på dessa möten då enkäten genomfördes skilde 

sig en aning och redovisas i tabell 1. Deltagandet kan också ses i bilaga 3.  

 

Tabell 1) Enkätdeltagandet för de olika tillfällena samt totalt antal deltagande. 

Enkät 1 Enkät 2 Totalt antal olika deltagare båda enkäter 

20 st. 18 st. 27 st. 

 

Totalt deltog 27 olika personer på dessa möten då enkätundersökningen 

genomfördes. 

 

Fråga 1 – Hur bra tycker du visuell projektering fungerar? 

17 personer tycker att visuella projekteringsmöten fungerar perfekt, 9 

personer tycker det fungerar bra men att det finns förbättringar att genomföra. 1 

person tyckte det var medelmåttigt.  

 

Fråga 2 – Hur bra tyckte du mötet fungerade idag? 

9 personer tyckte att mötet, där enkätundersökningen genomfördes, var 

perfekt, 1 person tyckte mötet var perfekt vid ett tillfälle och bra under det 

andra. 14 personer ansåg att mötet var bra men att det finns möjligheter till 

förbättringar. 1 person tyckte att ena mötet var bra men det andra var något 

sämre och 2 personer tyckte mötet var medelmåttigt. 

 

Fråga 3 – Ställde du någon fråga idag? 

5 personer ställde minst en fråga under båda mötena, 6 personer ställde minst 

en fråga under ett av dessa två möten och resterande 16 personer ställde aldrig 

någon fråga alls, vilket troligen beror på att enkätundersökningen genomfördes i 

slutet av projekteringen. 
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Fråga 4 – Besvarade du någon fråga idag? 

11 personer fick minst en fråga under båda dessa möten, 6 personer fick 

minst en fråga under något av dessa projekteringsmöten och 10 personer fick 

aldrig någon fråga alls under något möte. 

 

Fråga 5 – Brukar du ställa frågor via tavlan? 

 21 personer ansåg att de brukar ställa frågor via tavlan och 6 personer anser 

att de aldrig ställer frågor via tavlan. De 6 personerna observerar och har 

intresse i förloppet av projekteringen. Det kan till exempel röra sig om 

projektchefen. 

 

Fråga 6 – Brukar du få frågor via tavlan? 

18 personer tycker att de brukar få frågor via tavlan, 1 person byter åsikt och 

tycker vid ena undersökningen att de får frågor men under den andra 

undersökningen inte brukar få frågor via tavlan. 8 personer anser att de inte 

brukar få frågor via tavlan. Dessa 8 personer har troligen roller som inte får 

frågor, det kan röra sig om personer som övervakar eller kanske deltagare som 

senare är verksamma i produktionen. 

 

Det fanns som tidigare nämnts också möjlighet att lämna en kommentar 

under enkätundersökningen. Under dessa två möten då undersökningen 

genomfördes var det 6 deltagare av 27 som valde att lämna en kommentar. 

Dessa kommentarer var som följer. Datumet talar om vid vilket möte det var som 

kommentaren lämnades. 

 

1) Ganska många i projektledningen saknades på dagens möte (16-03-17). 

2) Visuell projektering spar tid och alla får snabb överblick. Mina frågor 

brukar lösas innan eller i produktionen (16-03-17). 

3) Idag ställde folk frågor utan att ha "lapp". Arkitekten pratade och visade för 

mycket detaljer (16-03-17). 
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4) Alla på plats i tid som vanligt. Öppenheten som åstakoms med visuell 

planering gör att det blir bra samverkan, och lite grupptryck också, vilket 

är bra för projektet (16-03-17). 

5) Ett jättebra arbetssätt men finns säkert jättemycket man kan förbättra  

 (16-03-17). 

6) Viktigt att rätt personer är på mötet. Konstiga disskusioner när den 

ansvariga inte är med. Större tydlighet om vem som skrivit frågan. Ibland 

finns osäkerhet om vad frågan gäller och ofta ger inte den som skrivit 

frågan sig till känna (16-03-31). 

 

5.3  Dokumentanalys 

 
Många frågor är från början redan utredda och klara i samband med hus 60. I 

projekteringen för hus 60 ställdes 645 frågor. Total för hus 53/54 ställdes det 50 

frågor mellan de olika projektdeltagarna.  Dessa 50 frågor ställdes mellan den 

21:e januari 2016 till den 21:e mars 2016. Frågorna fördelas till de olika 

projektdeltagarna enligt följande.  

  

 9 (18 %) frågor från byggentreprenören. 

 9 (18 %) frågor från styr- och regleringenjörerna. 

 9 (18 %) kom från beställaren. 

 6 (12 %) kom från elprojektörerna. 

 5 (10 %) kom från ventilationsprojektörerna.  

 4 (8 %) av frågorna kom från röringenjörerna. 

 3 (6 %) av frågorna kom från utrustningsansvariga. 

 2 (4 %) frågor kom från arkitekten. 

 1 (2 %) fråga kom från konstruktören. 

 1 (2 %) kom från mattläggaren. 

 1 (2 %) saknar avsändare. 

 

Av de 50 frågor finns det också flera mottagare av dessa frågor. Dessa 

mottagare fördelar sig följande. 
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 12 (24 %) av frågorna var riktade till beställaren. 

 9 (18 %) av frågorna gick till byggentreprenören. 

 8 (16 %) av frågorna gick till utrustningsansvariga. 

 8 (16 %) av frågorna gick till arkitekterna. 

 4 (8 %) av frågorna fick ventilationsprojektörerna.  

 3 (6 %) av frågorna fick verksamheten. 

 3 (6 %) av frågorna fick elektronikprojektörerna.  

 1 (2 %) av frågorna fick brandansvarig. 

 1 (2 %) av frågorna gick till ”sprinkler”. 

 1 (2 %) saknar mottagare. 

 

Att döma av de olika frågorna i relation till varandra med tänket att bygga mot 

gemensamma mål är att många frågor går till beställaren, 12 stycken. Dock får 

bara verksamheten 3 frågor och det är dem som ska arbeta på platsen efter 

bygget är klart. 8 frågor går till arkitekter och utrustningsansvariga. 

Det är något jämnare fördelning från vilken projektgrupp frågorna kommer. 

Byggentreprenören, styr- och regleringenjörerna samt beställaren har ställt lika 

många frågor, efter dessa minskar antalet frågor. 

Det har vid ett par tillfällen varit oklart vem ska få frågan ”sprinkler” till 

exempel, är ingen grupp eller deltagare i projektet. Det betyder att frågeställaren 

inte visste vilken projektdeltagare som skulle få frågan. Vid ett tillfälle har en 

fråga kommit upp som lapp trots att det saknas både från och till. Det kommer 

också en fråga från mattläggaren. Mattläggaren är heller ingen projektgrupp i sig, 

men en som kommer utifrån och ska utföra ett arbete i hus 53/54. 

Inga frågor upprepar sig i dokumentanalysen, alla 50 frågor är olika varandra. 

På grund av sekretess kan inte beslutsdokumentet redovisas i rapporten. 
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5.4 Intervjuer 

 

5.4.1 Intervjuinformation 
 

Av de sju intressenter som fanns för intervju valde sex stycken att ställa upp 

på fördjupande frågor. Dessa sex personer har följande roller i projektet på 

Centralsjukhuset. 

 

Deltagare 1 – Projektledare Skanska 

Deltagare 2 – Projektchef Skanska 

Deltagare 3 – Kvalitetsledare rör och gas 

Deltagare 4 – VVS-konstruktör 

Deltagare 5 – Projektledare Landstinget 

Deltagare 6 – Kvalitetsledare, VVS-plan 

 

Givet från början är att ta med projektledare över de möten då tavlan används 

vilket är deltagare 1. Projektchefen över bygget liksom beställaren från 

Landstinget är också från början intressenter. Övriga intervjudeltagare kommer 

från mötesanalysen och enkätundersökningen.  

 

Den personen som utför intervju är i följande texter kallad för I. Den person 

som deltar i intervjun är förkortad med D och respektive siffra varefter den 

ordning de blev intervjuade, till exempel D4. De uttalanden som är intressanta 

för studien klipps ur och därefter kommenteras. Intervjuerna kan läsas i sin 

helhet i bilaga 4. 

 

5.4.2 Visuell projektering i sin helhet 

 

 Intervjuerna gav generellt sett goda omdömen om visuell projektering men 

att det fortfarande finns en stor utvecklingspotential enligt samtliga 

intervjudeltagare. 

Deltagare nummer fyra var den enda intervjudeltagaren som hade några 

negativa åsikter kring visuell projektering. 
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”D4: Alltså jag tycker att det är, det är svårt. Ja, jag tycker, det beror väl på 

vilken typ av frågor man har men mina frågor blir sittande rätt så länge sedan om 

det beror på mig eller om det beror på frågan eller om det beror på vem frågan är 

riktad till.” 

 

”D4: Alltså, det beror ju på. Jag tycker det är svårt att veta vem av dessa 25-30 

personerna man ska fråga och som man ska lyssna på som har mandat och säga 

ett ja eller ett nej. För många gånger kommer det igång en diskussion men lappen 

blir kvar också.” 

 

Det är inte alltid självklart vem frågan är riktad till, men det är också något 

som ska jobbas fram under projekteringsmötena när frågan ställs och läses. De 

personer som deltar på mötet ska guida rätt frågan och beslut ska tas huruvida 

det behövs en arbetsgrupp för specifik fråga eller vilken person det är som har 

mandatet att svara på frågan. Det är en viktig poäng med att ställa frågan öppet 

kring bordet. 

Intervjudeltagare 1 sade så här om visuell projektering när de började med 

visuell projektering för första gången. 

 

”D1: Ja, egentligen. Från början hade vi en mötestid på.. Vi visste inte hur lång 

tid det skulle ta men, sedan har det visat sig att det tar inte längre tid. Det går 

mycket fortare, det går jättefort.” 

 

Deltagare 4 har mindre erfarenhet än många övriga på centralsjukhuset och 

det kan vara en förklaring varför den personen inte känner sig lika bekväm med 

arbetssättet. Deltagaren har också kommit in som en ny deltagare i projektet 

som pågått i några år vilket lett till att övriga deltagare redan är väl bekanta med 

varandra. 
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5.4.3 Framgångarna på Centralsjukhuset i Karlstad 

 

Liksom deltagare 1 nämnde tidigare så fanns där mindre insikt i hur visuell 

projektering faktiskt fungerar när de först började. Det är med andra ord en 

utveckling som har skett under tiden som projekteringen framskridit.  

Framgångarna på centralsjukhuset har i allra högsta grad påverkats av visuell 

projektering. Samtliga deltagare anser att visuell projektering är avsevärt 

mycket effektivare än traditionell projektering. Det är dock inte endast visuell 

projektering som styr sjukhusets framgångar. Följande uttryck är intressant att 

beakta i framgångarna för Centralsjukhuset från de olika intervjuerna. 

 

”D1: Alltså, det viktigaste är nog att man har ett engagemang känns det som. En 

anledning till att kanske har funkat så bra det är att vi har många som tycker att 

det här är väldigt positivt, då drar man med de andra. Sitter man och letar fel, då 

är det ju svårt. Alltså, det är ju svårt att driva den här typen av möten om ingen 

säger något. Så det bygger ju på engagemanget hos deltagarna. Och är det så att 

det engagemanget inte finns hos dem så är det ju väldigt svårt. Men det räcker med 

att det finns hos några så sprider det sig ju till de andra.” 

 

”D2: Ja, rätt personer som är med. Sedan har vi haft en fördel här att vi som har 

suttit på projektkontoret att, om man sitter och jobbar med en fråga så är det ju, 

kanske man märker att det här ju något som han skulle behöva vara med på, då 

kan det vara så enkelt så att man går och hämtar honom. Du hur var det med det 

här då, så kommer man vidare.” 

 

”D3: En grej är att man har ett projektkontor där man samlas en gång i veckan 

eller flera gånger i veckan, men att alla som är med i projektet samlas på samma 

ställe så man kan lösa vissa grejer vid kaffebordet eller göra grund till en VP-fråga 

vid kaffebordet. Man får ju inte bara prata vid kaffebordet, det är farligt. Men just 

att man har, att man sitter tillsammans. Sedan behöver man inte dra till sin spets 

och säga att man ska sitta hela veckorna tillsammans för folk har väl lite annat att 

göra också kanske. Men just det att man har fast tider tillsammans och det är en 
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framgång i detta projekt. Sedan är den stora framgången att man samlas och att 

det är rätt folk, rätt folk som fungerar tillsammans.”  

 

”D5: Ja, jo. Så är det, men arbetssättet med visuell projektering kan man 

genomföra utan att det partnering. Partnering är ju en del i det här och vi har ju 

byggt upp, de personerna som jobbar i projektet är ju handplockade mer eller 

mindre. Det är ju den första grundstenen vill jag påstå, det är mycket viktigt! Och 

även konsulterna, både entreprenör och konsulter är ju liksom, vi har ju byggt ett 

lag för att kunna göra detta jobb, så är det ju faktiskt. Det är den ena delen, sedan 

så tycker jag ju att engagemanget hos alla är oerhört högt, alla har ju tyckt att det 

är ett roligt projekt att vara i och det är ju ett tekniskt avancerat projekt. Så man 

ser att det är kul för alla att vara med i ett sådan avancerat projekt och det bygger 

ju också det här med engagemang och lagkänslan och alltihopa. Och på det sättet 

vi har lyckats att bli effektiva då kan jag tycka.” 

 

”D6: Ja, de som är med i projektet är ju till stor del utvalda människor som man 

vet leder projektet på ett sätt som man har tänkt sig. Och det är ju ett väldigt stort 

engagemang. Jag tänkte på mötet som vi hade senast så när det är 30 sekunder 

kvar tills mötet ska börja så börjar mötet och alla är på plats. Det är inte helt 

vanligt att det är en sådan disciplin och engagemang på alla möten.” 

 

”D6: Så upplever ju vi också som är deltagare i projektet. Ja, en stor del tror jag 

beror på projektledaren som är rätt så rutinerad. Han vet vart det brukar gå snett 

och vad som brukar fungera. Jag tror att det ligger mycket i det att det är en bra 

projektledare. 

I: Tänker du på honom från Göteborg för hus 60 eller de två som är projektledare 

idag? 

D6: Nej, jag tänker på Landstingets projektledare.” 

 

Gemensam faktor för framgången är engagemanget. Engagemang måste dock 

alltid finnas om man ska nå framgång eller resultat över huvud taget.  
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Intervjudeltagarna anser att det finns olika anledningar till högt engagemang. 

Bra projektledare, intressant och tekniskt avancerat projekt samt handplockade 

deltagare är några av åsikterna. 

 

 

5.4.4 Förbättringar för visuell projektering 

 

De flesta deltagarna anser att det finns förbättringar att genomföra runt 

visuell projektering. Det pratas inte om stora förändringar då majoriteten tycker 

det är bra, men några intressanta kommentarer har det kommit från 

intervjudeltagarna. 

 

”D1: Alltså jag tror ju. Visst, jag skriver ju en logg med alla frågor och svar. Den 

tror jag skulle kunna utvecklas väldigt mycket så att den är lättare att söka i den. 

Jag har inte, vet inte riktigt hur just nu men. Sedan, just det här, det går lite i 

perioder. Ett tag kan man skriva bra lappar liksom, vi skriver ju från och till och 

datum, och frågan på lapparna, men det är inte alltid det står så när vi lämnar 

lapparna så där får man ju, det är ju liksom. När blommar asfalten, nej, men någon 

gång. ”Taklösning hus 60”, vet jag det kom en lapp. Jaha, då vet man inte vem den 

var ifrån, och man vet inte vem den är till och man vet inte när den skrevs och man 

vet egentligen inte vad frågan är. Taklösning, ja, vad menar du med det liksom? Så 

där finns det en utveckling att folk blir bättre på att formulera sina frågor och sina 

svar.” 

 

”D3: Ja, ja. Precis! Från vem det är och vem det är till och sedan då i 

beslutsloggen då så man kan smart och enkelt filtrera vem som har ställt frågan 

och vem som har besvarat frågan. Sedan kanske inte jag är intresserad av vad det 

ska vara för färg på väggen och sådana frågor så tar jag bort allt A.” 

 

”D3: Ja, men förtryckta lappar tror jag på, det är ju bra!” 

 

”D6: Det som är intressant med den visuella projekteringen är ju hur beslut 

dokumenteras. I en beslutslogg, och det vet vi ju inte riktigt hur det fungerar sen 
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när det ställs på sin spets kan man säga. Om man efter ett år kommer på att något 

blir fel så ska man gå tillbaka och se hur det beslutet är taget, vi vet ju inte hur så 

pass lätt spårbart det är och hur man utläsa ansvarsförhållandet i det beslutet. Det 

har vi inte provat riktigt än.” 

 

Beslutsloggen och lappskrivandet är de två punkter där det främst finns 

förbättringar att utföra. Även ett behov för påminnelse och för nya deltagare i 

projektet, en enklare guide. 

 

 

5.4.4.1 Digitalisering 

 

Många projektdeltagare pratar också om detta med digitalisering och det 

råder delade och osäkra åsikter om det är fördel att digitalisera den visuella 

projekteringen. Följande intressanta kommentarer är värda att nämnas gällande 

digitalisering. 

 

”D1: Ja, där är jag inte riktigt än. Jag tror ju lite att det är just det att man 

skriver sin egen fråga på en lapp gör att man bli mer engagerad på något sätt. 

Annars blir de att du skickar in en fråga till någon annan som ska skriva den då. Då 

blir det inte riktigt samma sak.” 

 

”D2: Egentligen tror jag väl inte det utan det var väl vi som tyckte det här att 

det har fungerat så bra, så det finns en tydlighet i dessa lappar. Tar man i det 

ordentligt tror jag den digitala versionen skulle fungera lika bra, det tror jag.” 

 

”D5: Ja, jag ser ingenting, Sweco har ett sådant system tror jag så det finns 

faktiskt. De har ju tagit det här ett steg längre, just det här med digitaliserat 

sådant system. Ja, men alltså det spelar ju ingen roll egentligen.” 
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5.5 Analys av intervjuer 

 
Engagemang har det pratats mycket om, men engagemang måste också 

komma av en anledning och är viktigt för att uppnå ett resultat över huvud taget. 

Finns där inget engagemang från någon skulle det inte ens från början funnits 

planer på att bygga nytt på Centralsjukhuset i Karlstad. Men också med bättre 

engagemang så blir det färdiga resultatet bättre. Engagemang kan väckas bland 

annat genom ansvarsfördelning och delaktighet. Arbetssättet med 

projekteringstavlan och visuell projektering medför att projektets intressenter 

faktiskt måste driva sina frågor själva för att få de svar de vill ha. Det ger en 

känsla av just delaktighet och ansvar. Att sedan arbetsmetoden för tavlan är 

enkel, lätt att förstå, sätta sig in i och slutligen arbeta med gör bara saken bättre. 

Får en person vara mer delaktig så kommer den göra ett bättre arbete. 

Ansvarsfördelning kommer också i samband med tavlan, kanske inte alla gånger 

så tydligt väl på plats, men vid eftertanke. Den som ställer frågan, äger frågan och 

driver också frågan. Det är således på frågeställarens ansvar att få svar på frågan 

och ingen annans. Det är endast frågeställaren som har det ansvaret men vem 

som helst kan ställa en fråga. 

Viktigt är också att de inblandade är intresserade och visar en framåtanda, det 

är också viktigt att deltagarna är öppna och mottagliga för nya tankar och idéer. 

Detta på grund av att visuell projektering är ett annorlunda arbetssätt och känns 

till en början som ett kliv bakåt med post-it lappar och en whiteboardtavla. 

Därför är det viktigt med ett öppet sinne för nya idéer och inte agera som en 

bakåtsträvare.  

Projektet är annorlunda på det sättet att det är tekniskt utmanade. Det är 

också en faktor som bygger engagemang mellan dessa handplockade personer, 

det bygger ett intresse för projektet som till största sannolikhet är högre än i vid 

enklare produktioner. De handplockade deltagarna har mycket med 

entreprenadavtalet partnering att göra, förmågan att bygga mot gemensamma 

mål. Genom ett högt intresse så blir också mötesnärvaron hög och det är väldigt 

sällan någon som kommer försent.  

Närheten till varandra är också en mycket viktig faktor för framgång. Genom 

att samtliga sitter i en gemensam projektlokal så finns alltid möjligheten att söka 



 

37 

personen och prata öga mot öga. På det sättet kan också enklare frågor lösas 

direkt, det vill säga frågor som aldrig kommer till tavlan. Råder det tveksamheter 

eller flera aktörer som är inblandade i frågan så skrivs en lapp och placeras i 

rutan för nya frågor. Frågor som besvarats via arbetsgrupper får sitt svar skrivit 

på baksidan och presenteras på utsatt återsamlingstid. De lär också känna 

varandra bättre med ett gemensamt projektkontor, vilket också är bra när man 

bygger mot gemensamma mål. 

Upplägget för projekteringsmötet är också en framgång, främst i förhållande 

till traditionella projekteringsmöten. Inga detaljer diskuteras inför samtliga 

mötesdeltagare, frågor presenteras och eventuellt besvaras direkt. Det är en 

viktig roll för projekteringsledaren att följa den regeln, inget detaljprat. Detaljer 

ska endast diskuteras i de arbetsgrupper som bildas och innehåller de 

intressenter som är berörda av frågan. Mötestiden har avsevärt minskats i 

samband med det minskade detaljpratet, där ligger den stora vinsten i visuell 

projektering.  En balans för vilka detaljer som ska pratas på öppna, allmänna 

projekteringsmötet bör finnas, det är bra om alla deltagare vet vad som händer 

på bygget i stora drag. Det behövs vad man skulle kunna kalla fingertoppskänsla 

hos projektledaren. De frågor som kräver detaljprat skall bara genomföras med 

de som faktiskt berörs av frågan. Det är då det bildas arbetsgrupper och i dessa 

grupper diskuteras detaljerna med berörda intressenter, återsamling med 

besked i vart man står i frågan sker på av projektledaren utsatt tid, vanligen 

klockan 11 eller 13 samma dag. Detta arbetssätt leder till relativt snabba svar på 

frågor och framförallt kortare mötestider. Det leder också till att alla hjälps åt 

och guidar frågorna till rätt person som ska svara på frågan. Vid en fråga med fler 

inblandade parter så hjälps de åt att besluta vilka som ska vara delaktig i 

arbetsgruppen för den frågan. Genom det tänket så inses också vad viktigt det 

blir med mötesnärvaro. Den som inte kan medverka på möten kan inte ställa 

frågor och inte heller svara på frågor. Det går att skriva ett svar på en fråga på 

baksidan av post-it lappen när som helst utanför mötestid. Det ger frågeställaren 

möjligheten att jobba med gällande fråga innan nästa möte. Det är dock vid nästa 

projekteringsmöte som svaret läses och godkänns av frågeställaren samt blir 

dokumenterat i beslutsloggen. Tavlan är placerad fysiskt på plats och 

projektdeltagarna måste ta sig dit för att kunna arbeta med sina frågor. Det vill 
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säga att den fysiska tavlan också är en nyckel till den visuella projekteringens 

framgång. När en person sedan vandrar in i rummet där tavlan är placerad kan 

den lätt se om den själv har många frågor att besvara och också på det sättet får 

veta att nu krävs det en extra arbetsinsats. Tavlan vid visuell projektering är 

tydlig och talande. 

Detta i kombination med att upphandlingen är av arbetsformen partnering 

samverkar dessa olika faktorer väl tillsammans. 

 

Kommunikationen runt tavlan är enkel och rak. Sitter det en lapp på en ruta 

så är det ingen som kan blunda för lappen. Sett till vanligt traditionellt möte där 

exempelvis frågan ställs via mail är det betydligt lättare att förhala frågan. Det 

går inte heller då att se om en och samma person har mycket på sitt bord. Sitter 

det många lappar på hos exempelvis en entreprenör så ser alla deltagare det och 

problemet uppdagas fortare och därefter löses. Det kan till exempel vara en fråga 

om resursbrist.  

Tavlan kommunicerar tydligt med sina lappar och det är efter mötet på 

torsdagar som alla nya frågor som inkommit under de två veckor som varar 

mellan projekteringsmötena. Det är efter projekteringsmötet är avslutat som det 

är aktuellt att kolla av sin ruta i matrisen på tavlan. De som sitter runt bordet på 

projekteringsmötet är inte alla aktiva lappskrivare eller får svara på lappar. Vissa 

personer följer även projektets progression genom sitt deltagande. Men det 

flesta är på ett eller annat sätt någon gång aktiv, i alla fall vid något tillfälle.  

Till en början fanns där en viss motsträvighet hos vissa personer i samband 

med att projektering startade med hus 60 år 2011. De flesta fick snabbt bevisat 

för sig att visuell projektering är ett framgångsrikt koncept. Ändå är inte alla helt 

nöjda även idag och tycker att det finns utvecklingsmöjligheter.  Alla tycker ändå 

att det är bättre än de traditionella projekteringsmötena utom med enstaka 

tveksamheter för hur man ska lyfta sin fråga för att faktiskt få visst svar. För att 

få svar på sin fråga måste man våga tala inför gruppen och ställa frågan. Be om 

hjälp för att få veta vem som ska svara på frågan och sedan driva på den 

personen som har svaret för att faktiskt också få svar på frågan. 

Huruvida projektet har nått framgång på grund av dess storlek är inte 

klarlagt, men det kan tänkas att storleken har medfört att många 



 

39 

projektdeltagare inte haft andra jobb utöver sjukhuset. Det betyder att bygget på 

Centralsjukhuset har fått mycket tid till skillnad om det var flera projekt som 

hanterades parallellt. De som har haft andra projekt under samma tid som 

sjukhuset har i sannolikhet inte varit av samma omfattning. 

Sättet att arbeta på är enkelt och genomtänkt och med den visuella tavlan som 

grund också beprövade. Metoden ska vara enkel och det ska inte krånglas till 

men ändå finns det ett par förslag på förbättringar eller snarare hjälpmedel för 

att driva projekteringen visuellt. En agenda i all sin enkelhet är värd att 

presentera, framförallt om det kommer in nya personer i projektet. På samma 

ark ska det också presenteras hur lappar ska skrivas och vad de ska innehålla. 

Den kan också med fördel verka som en påminnelse även för de personer som 

arbetat med visuell projektering under längre tid. Förslaget med riktlinjer är 

absolut inte skrivit i sten och ändringar ska göras för att passa varje individuellt 

projekt. Förslaget kan ses i sin helhet i bilaga 5. 
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5.6 Resultat av intervjuer 

 

 

Figur 8) Förslag på agenda, regler och lappskrivande för visuell projektering. Tydligare bild 

kan ses i bilaga 5. 



 

41 

 
Agendan, som dokumentet med riktlinjer innehåller, behöver inte alltid 

nödvändigtvis tas i exakt ordning eller ens innehålla samma punkter. Nedan 

följer en förklaring av agendan och dess punkter. 

 

1 Mötet öppnas – Alla på plats och i tid så påkallar projektledaren på 

uppmärksamheten för att starta mötet. 

2 Information – Eventuell information som kan behöva lyftas inför ett möte. 

3 Beslutslogg – Genomgång av de frågor som ännu är aktiva i loggen som en 

påminnelse om att frågan lever samt att informera kort om vart projektet 

befinner sig den dagen. 

4 Från- och tillmatris – Läsning av de lappar som sitter på tavlan. 

5 Nya frågor, varvet runt – Alla får chansen att lyfta nya frågor och därmed 

sätta en ny lapp på tavlan. 

6 Arbetsgrupp, återsamling på utsatt tid – Bildande av arbetsgrupper för 

detaljprat med de personer som berörs av frågan. Återsamling och 

presentation av vad som framkommit skall ske på bestämd tid. 

7 Mötet avslutas – Projektledaren avslutar mötet när alla rapporterat efter 

återsamlingen. 

 

Enklare regler för mötet finns också med i förslaget med riktlinjer. Dessa 

regler ska vara enkla och lätta att följa och inte vara många till antalet, men det 

bör ändå finnas några regler. Dessa regler är följande. 

 

 Närvara på alla möten och kom i tid – Alla möten är obligatoriska och 

ska därför alltid närvaras. Att komma i tid är viktigt och det visar 

intresse och respekt. 

 Avsätt morgonen och förmiddagen för mötet – Vid bildande av 

arbetsgrupper ska det finnas avsatt tid för deltagande av samtliga 

projektdeltagare, avsätt därför hela den dagen fram till lunch.  

 Detaljprata endast i arbetsgrupper – Lyssna på projektledaren och lös 

inte problemen under mötestiden, lös dem i arbetsgruppen där rätt 

personer är delaktiga. 
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 Följ reglerna för lappskrivande – Underlätta för projektledarna och följ 

de enkla regler som finns för att skriva och svara på en lapp. 

 

Ställa en fråga via en lapp kräver också vissa riktlinjer och dessa listas nedan. 

 

 Skriv från- och tillintressent – Skriv från vilken grupp frågan kommer 

och till vilken grupp frågan är riktad. 

 Skriv ditt namn – Som frågeställare är det bra om du skriver ditt namn, 

vid eventuellt förtydligande, frågor eller andra detaljer.  

 Skriv dagens datum – Datum då frågan ställs ska skrivas. 

 Skriv frågan – Skriv den fråga du önskar svar på. 

 

Även för att svara på en lapp bör det finnas vissa riktlinjer 

 

 Skriv ditt namn – Skriv namnet på personen som svarade. Rätt person 

som har mandat att svara ska också svara. 

 Skriv datum då svaret gavs – Datum då svaret gavs. 

 Skriv ditt svar – Skriv svaret på den fråga som är ställd. 

 

I övrigt innehåller dokumentet för riktlinjer några punkter som är värt att 

tryckas lite extra på. De är därför ”flaggade” i dokumentet och färglagda. De 

punkterna är följande. 

 

 Förbered dig inför mötet! – Alltid en fördel att komma förberedd till ett 

möte. Då blir det lättare att ge svar eller att ställa nya frågor. 

 Det finns inga onödiga frågor! – Det finns inte, är det en fråga så ska 

den ställas. Är frågan lätt kommer också ett lätt svar, vilket bara är bra. 

 Hjälps åt att guida frågan rätt! – Ibland uppstår osäkerheter vart frågor 

ska riktas, var med och hjälp till så frågorna hamnar rätt och svar kan 

ges. 

 Skriv tydligt! – Lappen ska vara lättläst och frågan ska vara lätt att 

förstå. Tänk på att alla kanske inte kan ditt ämne lika bra som dig. 
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Det är också vid några tillfällen då lappen inte blir korrekt ifylld eller att det 

kan saknas detaljer som till exempel datum eller från vem lappen kommer från. 

En modell på förtryckta lappar där det tydligt står vad som ska skrivas i 

samarbete med regelförslaget skulle verka som en påminnelse, eller ”kom-i-håg” 

varje gång en person skriver en fråga på en lapp. Därför kommer också ett 

förslag på hur färdigtryckta lappar kan se ut. 

 

Figur 9) Förslag på förtryckta lappar att använda på från- och tillmatrisen för 

projekteringstavlan Tydligare bild kan ses i bilaga 6. 
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Den förtryckta lappen har en fram och baksida med olika förtryckta innehåll 

på var sida. Framsidan ska innehålla namnet på personen som ställer frågan, till 

vilken intressent frågan är riktad och från vilken intressent den kommer. Datum 

när lappen skrivs och även frågan. Baksidan innehåller namn på personen som 

ansvarar för frågans svar, datum då frågan besvaras samt svaret på frågan. 

Notiser i nedre, högra hörnen med texten ”Skriv tydligt!”. Tydligheten på lappen 

är viktig och kan inte påpekas för mycket. Den förtryckta lappen har måtten 8x8 

cm för att med marginal rymmas inom matrisens 10x10 cm stora rutor.  
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6 Diskussion 

 
Digitalisering är en het fråga i ämnet visuell projektering och det är också 

något som kan diskuteras hur mycket som helst. Det finns också olika nivåer av 

digitalisering, allt från att någon fotograferar sina lappar till en helt digital tavla i 

form av en dataskärm. Risken med att digitalisera är bland annat att det ökar 

risken för minskad mötesnärvaro om du kan läsa och skriva dina svar vart du än 

är, bara du har en uppkoppling. Den whiteboardtavla som används och arbetas 

med vid visuella projekteringsmöten bör aldrig försvinna eller ersättas av en 

uppkopplad dataskärm, det riskerar ett kliv bakåt. Närvaro på 

projekteringsmöten bör således alltid vara obligatoriska och du ska avsätta hela 

morgonen fram till lunch för diskussioner och problemlösningar i arbetsgrupper. 

Men tavlan kan troligen med fördel också digitaliseras för deltagarna att titta på, 

likt ett dataprogram eller en applikation, och därmed också få chansen att 

förbereda sig på svaret som ska lämnas på nästkommande projekteringsmöte. 

Det är viktigt att det inte ska gå att redigera lapparna digitalt, i alla fall inte till en 

början för att på det viset se om projekteringen blir än mer effektiv. Lapparna 

bör skrivas för hand och om behovet att införa frågor och svar digitalt uppstår 

ska detta ske lämpligen genom projektledaren, förslagsvis då i samband med att 

lapparna skrivs i beslutsloggen. 

Beslutsloggen som förs kan troligen också med fördel digitaliseras på samma 

sätt som tavelmatrisen med dess frågor, så att alla kan gå in och titta på och söka 

i beslutsloggen. På det sättet minskar risken för att samma fråga kommer upp en 

gång till och även möjligheter finns att söka på till exempel en specifik roll i 

projektet. 

Andra fördelar som kan komma av digitalisering är notiser av olika slag, till 

exempel att det kommit en ny fråga eller att man sätter tidsintervall för svar på 

frågor. Detta kan med fördel noteras till både frågeställaren, för att driva sin 

fråga hårdare, eller till personen som ska besvara frågan. 

Digitalisering är intressant och kan nog i många avseenden medföra en 

förbättring, men det är viktigt att komma ihåg att det visuella har rötter i att 

arbeta mänskligt, det vill säga utan hjälpmedel, så viss försiktighet bör beaktas i 

arbetet med digitalisering. Viktigt är ändå att behålla mötesnärvaron och arbeta 
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med den fysiska tavla som finns placerad i rummet för mötet oavsett hur digitalt 

allt annat blir runt omkring, den fysiska whiteboardtavlan är framgångsfaktorn. 

 

Mindre projekt och visuell projektering tillsammans bör också fungera bra. 

Det viktiga är att projektdeltagarna inte ser projektet som litet. Enda sättet 

egentligen att få reda på hur det skulle fungera med visuell projektering i mindre 

projekt är att prova. Givetvis måste vissa ändringar och anpassningar göras till 

specifikt projekt. Det som kan gör visuell projektering till ett onödigt verktyg i 

mindre byggnationer är att de frågor som uppstår kanske löses redan innan 

mötet ens börjat. Visuell projektering kommer mer till sin rätt desto mer 

projektdeltagare det har, men ett litet projekt behöver inte ha få deltagare för 

det.  
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7 Slutsats 

 

Tavlan som används på Centralsjukhuset skiljer sig inte i utförande gentemot 

andra visuella tavlor. Projekteringsmötena följer inga dokumenterade regler 

men agendan ser ändå ut på samma sätt möte efter möte. Ett dokument med 

riktlinjer för visuell projektering presenteras och kommer verka positivt, 

exempelvis för nya projektdeltagare.  

Projektdeltagarna anser överlag att visuell projektering fungerar mycket bra, 

både som koncept och på plats under mötena. Hur man skriver en lapp och vad 

som ska stå på lappen är detaljer som upprepas och ständigt måste påminnas. En 

förtryckt lapp med vad den ska innehålla kommer verka som en påminnelse och 

skulle underlätta processen för både projektdeltagare och projektledare. 

Avtalet partnering, visualisering och ett gemensamt projektkontor är 

framgångsfaktorer för Centralsjukhuset i Karlstad. Dessa tre faktorer skapar 

engagemang, i synnerhet tillsammans med att merparten av projektdeltagarna 

är handplockade, vilket gör helheten framgångsrik. Handplockade personer som 

är samarbetsvilliga, har lätt för att tala öppet, är drivna samt har en förmåga att 

ta till sig och använda nya metoder och lösningar. Detta är egenskaper som 

eftersöks hos deltagarna för att dessa tre faktorer ska fungera. Det vill säga att 

rätt personer på rätt plats borde hela tiden vara viktigt. Den viktigaste punkten 

för Centralsjukhusets framgångar blir således handplockade projektdeltagare. 

Därmed väger inte saker som projektets storlek eller regler för visualisering 

tyngst, utan vikten ligger i huvudsak i att välja rätt personer för avsett projekt. 

 

Studien kan med fördel användas av Skanska eller övriga aktörer som tidigare 

arbetat med visuell projektering eller är på väg in en bransch där metoden 

används. Intressant kan det också vara för kommande student att vara delaktig i 

den digitala utvecklingen, för den kommer. 
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8 Tackord 

 

Tack till samtliga inblandade deltagare på projekteringskontoret på 

Centralsjukhuset i Karlstad.  

Tack till de som ställde upp och svarade på mina enkätundersökningar, deltog 

i mina fördjupande intervjuer samt svarade på alla småfrågor. 

 

Ett extra tack vill jag rikta till följande personer. 

 

Carl Boström – För möjligheten, hjälpen och handledningen på 

Centralsjukhuset i Karlstad. Du öppnade dörrarna! 

 

Malin Olin – för stöttning och handledning genom hela arbetet på Karlstads 

universitet.  

 

Alexandra Sterner – För svar på alla mina frågor och hjälp via e-post samt på 

plats på Centralsjukhuset i Karlstad. 

 

Tack till alla mina vänner och min släkt för att ni stod ut med mitt ständiga tjat 

om visuell projektering och dylika ämnen. Slutligen vill jag tacka Skanska för att 

de tog mig under sina vingar och att jag fick skriva mitt examensarbete 

tillsammans med dem. 
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10.3 Bilaga 3 – Excelsammanställning av enkätundersökning 
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10.4 Bilaga 4 – Intervjuer 
 

Information 

Den personen som utför intervjun är i följande texter kallad för I: Den person 

som deltar i intervjun är förkortad med D och respektive siffra varefter den 

ordning de blev intervjuade. 

Deltagare 1 – Projektledare Skanska 

 

I: Hej! 

 

D1: Hej! 

 

I: Då undrar jag först vad du har för roll i projektet, jag vill att du titulerar dig 

själv. 

 

D1: Mm, jag jobbar på Skanska då och min egentliga, totala roll är projektingenjör 

på Skanska, men jag har även varit inblandad i projekteringen, varit vår person i 

den sista delen av projektering så är det jag som är projekteringsledare. Vi hade en 

konsult som var projekteringsledare förut, men han är inte kvar. Men min roll är 

inte särskilt mycket annorlunda nu mot vad den var när han var här. Det är bara 

att nu står det på pappret att jag är det. 

 

I: Har du varit länge byggbranschen, överlag? 

 

D1: Vi konstaterade igår att det är 20 år sedan jag tog examen. 

 

I: Ja, och du har jobbat med det sedan dess? 

 

D1: Ja! 
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I: Hur länge har du jobbat här på Skanska? 

 

D1: Jag har varit på Skanska nu i drygt 5 år. Man kan säga att när jag började efter 

examen så jobbade jag 6 år på Peab här i Karlstad, som arbetsledare och utsättare. 

Även som platschef på lite mindre ombyggnader. Sedan flyttade jag till Stockholm 

och jobbade 3 år på ett fastighetsbolag och sedan 3 år som konsult och 

projektledare. Sedan flyttade jag till Karlstad, var mammaledig en sväng och sedan 

hamnade jag här på Skanska. 

 

I: Då har du inte haft några tidigare projekt tillsammans med landstinget förens du 

började här?  

 

D1: Nej, inte i det här landstinget. Jag har däremot jobbat med Lokum i Stockholm 

då. 

 

I: Har du tidigare på något sätt jobbat kring visuell planering i projekteringsfasen, 

som jag kallar visuell projektering? 

 

D1: Nej, inte innan detta projekt. 

 

I: Det blev premiär när du började här?  

 

D1: Ja, det blev det. 

 

I: Har du upplevt någon skillnad mellan de projekteringsmöten som var tidigt i 

projekt jämfört med de du har idag?  

 

D1: Du tänker på om man jämför tidigare visuell projektering och senare eller? 

 

I: Ja, jag tänkte på hus 60 om du var delaktig i projektering där? 

 

D1: Ja, men det är ju där. Vi ser ju de här två projekten som ett. 
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I: Men ni har ju två olika projekteringsdelar i det? 

 

D1: Ja, men vi projekterade, systemhandlingen gjorde vi en gemensam får båda och 

sedan gjorde vi bygghandling för hus 60 och sedan gjorde bygghandling för hus 

53/54 av bara farten egentligen. När vi ändå hade allt färskt, sedan har vi gjort ett 

omtag nu när vi börjar på hus 53/54. Planlösningarna har förändrats under de här 

åren som vi har bygg hus 60. Så nu är det en ren omprojektering egentligen. 

 

I: Det är därför det är betydligt mycket mindre frågor som ställs på tavlan för hus 

53/54 än hus 60 helt enkelt? 

 

D1: Precis, systemhandlingen är ju samma. 

 

I: Men för att återgå då, under de möten som du har använt visuell planering. Ifrån 

början då, när du började att köra det här mot nu, tycker du att det är några större 

förändringar? 

 

D1: Jag tycker att det funkade ganska bra redan från början, alltså från allra första 

början när vi började med det. Men det var väl nog kanske för att det var en nyhet. 

Många var väldigt engagerade och vill prova detta. Det funkade ganska bra direkt 

från början och sedan har vi utvecklat det under resans gång. Jag tycker att det är 

så enkelt, så det har inte blivit någon jätteförändring. Men sedan är det en 

jätteskillnad mot vanlig projektering. 

 

I: Ja, det är det. Och det skrev du bland annat på den här enkäten jag delade ut att 

tycker att visuell projektering är väldigt bra men att mötena som vi har inte riktigt 

har varit perfekta, bara nästan gått i mål Är det något du känner att du saknar 

själv? 

 

D1: Va? 

 

I: Är det möjligen en egen drivkraft inom dig själv som känner att du själv kan göra 

det här lite bättre? 
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D1: Ja, så är det. Jag ser ju vart potentialen är, men man måste ju få med alla på 

det tänket då och det vet jag inte riktigt. Man är väl aldrig riktigt nöjd liksom. Det 

finns ju alltid en utvecklingspotential. Ofta hänger det ju på att få med andra att 

göra som man vill och det går ju inte alltid. Framförallt ska de göra som jag vill 

inte att jag behöver säga det. Det kan ju gå i stöpet ibland. 

 

I: Nej precis. Men vad tror du är nyckeln då till att det är så bra då? Om man säger 

att faktiskt ändå går så bra? 

 

D1: Det, en stor grej är att när man, den som skriver lappen äger frågan tills den är 

löst. Det är uttalat det, så man kan inte bara slänga ur sig en fråga och vänta på 

att den ska lösas. För så är det ju ofta i ett vanligt möte. Där häver man ur sig 

frågan och så gör man ingenting förens man får ett svar. Nej, men jag har inte 

kunnat göra det för du har inte svara på den här frågan. Här är det uttalat att man 

ska driva sin egen fråga. Dels är det det och sedan är det ju ett, mötena blir ju 

väldigt korta och effektiva för att vi löser ju inte frågorna på mötet utan man sitter, 

diskussionerna tar man någon annanstans. Alla får höra frågeställningen och 

sedan även svart då, men man sitter inte och diskuterar. Två personer kan ju vara 

inblandade i en fråga så sitter 20 personer runt om och lyssnar. Det slipper vi ju. 

 

I: I traditionell projektering menar du nu? 

 

D1: Ja, det slipper vi ju. Och sedan tror jag att det här att man kommer ifrån den 

här hierarkin att man börjar liksom arkitektfrågor hmm, hmm, hmm..  Och så drar 

man alla dem och sedan så rör och tar alla dem. Alltså man har en viss ordning att 

man tar dem då. Här är det ju liksom beroende på hur man sitter så får man ställa 

sina frågor. Det blir ingen uttalad ordning där. 

 

I: Då tänker du på nya frågor? 

 

D1: Ja, precis, när det frågas efter nya frågor. Och det är ju samma sak som tavlan, 
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man kan ju ta dem i samma ordning varje gång men det blir trevligare om ibland 

börjar bakifrån liksom, på ett annat sätt. 

 

I: Så du har ingen uttalad agenda då som du följer? 

 

D1: Nej. 

 

I: Du vill inte ha det heller kanske? 

 

D1: Nej, ja, nej, det vill jag inte.  

 

I: Varför inte? Vad tycker du är baksidan med det? 

 

D1: Ja, men då är det ju, säg brandkonsulten, han kan ju sitta och hålla på med 

allting annat för han vet att hans frågor inte kommer förens senare. Han bli ju inte 

särskilt engagerad.  

 

I: Men i det avseendet har ni ju en avsatt mötestid på en timme? 

 

D1: Ja, egentligen. Från början hade vi en mötestid på.. Vi visste inte hur lång tid 

det skulle ta men, sedan har det visat sig att det tar inte längre tid. Det går mycket 

fortare, det går jättefort. 

 

I: I sådana fall kanske skulle kunna ha en agenda ändå, om han får vänta 50 

minuter, det är ju skillnad mot att kanske få sitta 4, 6 timmar och vänta på en 

fråga som diskuteras i 10 minuter. Det var en tanke i alla fall. 

 

D1: Ja, jo. Sedan en annan bra grej, det är att, den, man skriver sin egen fråga på 

lappen och man skriver sitt eget svar. Eller att den som svarar på frågan skriver 

svaret. Det hänger aldrig på den som skriver i protokollet att tyda vad var det 

egentligen som frågades. Så det kan ju alltid vara så liksom att, jaha men du var 

inte nöjd med det svaret? Nej, jag ville veta det och det och det också. Ja, ja, men ok, 
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då tar vi ett varv till då. Det blir ju inga mellanhänder liksom utan, en person 

frågar en annan person och får svaret. 

 

I: Precis! Sedan har jag även noterat att du jobbar tillsammans med en till 

projektledare, anser du att det är nödvändigt att ni är två? 

 

D1: Nej, jag tycker, man måste inte vara två men det är väldigt skönt att det är två. 

Dels för att om en borta så är det alltid så att den andra är där. Då behöver du ju 

inte blir liksom, jaha, vad gör vi nu då, så sitter alla. Sannolikheten att båda är 

borta är ju inte så stor. Och sedan kör ju vi såhär att, öhh, jag tror det blir en helt 

annan dynamik i mötet om det är två som faktiskt delat upp det. Jag tror att det 

kan bli tjatigt om man får lyssna på samma person hela tiden. Och sedan har ju vi 

olika kunskaper också. 

 

I: Så är du ju givetvis. De för mig till nästa fråga som är samarbetet mellan de här 

personerna som delaktiga i de här mötena. Det är ju egentligen oerhört viktigt att 

det funkar, att man är öppen. Hur tycker du att sådant funkar? Har du märkt något 

att vissa personer exempelvis är mer slutna, går det inte jobba med en sådan? Vilka 

egenskaper vill man ha? 

 

D1: Alltså, det viktigaste är nog att man har ett engagemang känns det som. Att du 

har, och så. En anledning till att kanske har funkat så bra det är att vi har många 

som tycker att det här är väldigt positivt, då drar man med de andra. Sitter man 

och letar fel, då är det ju svårt. Alltså, det är ju svårt att driva den här typen av 

möten om ingen säger något. Så det bygger ju på engagemanget hos deltagarna. 

Och är det så att det engagemanget inte finns hos dem så är det ju väldigt svårt. 

Men det räcker med att det finns hos några så sprider det sig ju till de andra, 

förstår du vad jag menar? 

 

I: Absolut! Det har ju egentligen med partnering också att göra, inte bara mötet att 

göra. 

 

D1: Ja, det gäller att få alla jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. 
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I: Om du skulle vilja utveckla de här mötena eller känner du att de är fulländade? 

Är det någonting du känner är specifikt att det här skulle vara bra om vi kunde 

genomföra något? 

 

D1: Alltså jag tror ju. Visst, jag skriver ju en logg med alla frågor och svar. Den tror 

jag skulle kunna utvecklas väldigt mycket så att den är lättare att söka i den. Jag 

har inte, vet inte riktigt hur just nu men. Sedan, just det här, det går lite i perioder. 

Ett tag kan man skriva bra lappar liksom, vi skriver ju från och till och datum, och 

frågan på lapparna, men det är inte alltid det står så när vi lämnar lapparna så 

där får man ju, det är ju liksom. När blommar asfalten, nej, men någon gång. 

”Taklösning hus 60”, vet jag det kom en lapp. Jaha, då vet man inte vem den var 

ifrån, och man vet inte vem den är till och man vet inte när den skrevs och man vet 

egentligen inte vad frågan är. Taklösning, ja, vad menar du med det liksom? Så där 

finns det en utveckling att folk blir bättre på att formulera sina frågor och sina 

svar. 

 

I: Så det skulle egentligen finnas någon form av ett enklare regeldokument som 

man kunde följa? 

 

D1: Ja, samtidigt så har vi ju ett att det ska stå fråga, svar och datum, eller från och 

till och datum och så frågan. Men det är ju den personen som ska skriva det som 

skiter i det helt enkelt. Då får man ju välja om man vill ta varje strid eller. 

 

I: Men det skulle kanske finnas en konsekvens på något sätt då om det inte följs, och 

vad skulle den kunna tänkas vara? 

 

D1: Ja jag vet inte, avstängning på mötet då eller? 

 

I: Nej, jag tänkte kanske att den lappen inte sitter med på tavlan då över huvud 

taget utan den åker i en papperskorg direkt? 
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D1: Ja, egentligen, så skulle man kunna göra men ja det är ja… Då blir det ju ingen 

fråga istället. 

 

I: Nej, och det är ju egentligen ingen fråga, som exemplet med ”Taklösning på hus 

60”. 

 

D1: Nej, det är ju inte det. 

 

I: Jag går tillbaka litegrann, vad tror du har varit nyckeln till att det har varit så 

effektivt som det faktiskt har varit? Tror du att det finns något mer? 

 

D1: Ja, det är ju bra. Arbetsmetoden är jättebra, den är enkel, alla förstår den. 

Sedan har ju vi en jättefördel i detta projekt. Vi sitter i samma kontor, så alla är ju 

här, så vi kan. Ja, om du till exempel inte är med i en arbetsgrupp, ja men då kan ju 

du gå och göra annat och du finns tillgänglig. Är du på ett annat, är du på ditt 

hemmakontor så kan du inte utnyttja den tiden som du inte är med i en 

arbetsgrupp. Samtidigt är ju utvecklingen sådan att du har ju alltid med dig datorn 

så du kan ju säkert sitta någonstans och göra det du vill göra liksom. Så jag tror 

den är applicerbar på mindre projekt också. 

 

I: Det är också en fråga, hur tror du att det skulle se ut om det var ett mindre 

projekt? 

 

D1: Äh, jag skulle ju vilja köra på samma sätt även i ett mindre projekt att man 

avsätter ett par timmar men att själva mötet kanske är bara en timme. Men att den 

totala tiden kanske är tre timmar, att under de här två timmarna då ska du finnas 

här för att lösa de här frågorna som kom upp på morgonen, du får inte dra på 

andra grejer liksom.  

 

I: Nej, då pratar du arbetsgrupper? 

 

D1: Ja, precis. Det är ju där vi löser alla frågor egentligen. 
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I: Ja, utom de som är självklara med raka svar. 

 

D1: Ja, men det är ju just de där arbetsgruppdiskussionerna som gör att de vanliga 

mötena tar så lång tid. För då får du sitta med alla runt bordet och få lyssna på 

saker som du inte är delaktig i. En annan vinning är också om du kör ett vanligt 

protokoll så kommer du till din punkt så har du egentligen inget som står där eller 

något som du funderar på. Men, du kan ju inte lämna punkten tom liksom. Då säger 

man någonting och, eller frågar någonting och tar upp något bara för att säga 

något och då tar ju det tid också. 

 

I: Jag tror du har det symptomet också när du har traditionell projektering, att de 

andra som lyssnar på det får helt plötsligt åsikter om något som inte alls berör 

dem. 

 

D1: Ja, precis! 

 

I: Då får jag flika in och säga att det här med detaljer är ganska viktigt att under 

dessa projekteringsmöten att man inte ska prata just detaljer. Nåväl, så närheten 

säger du i alla fall är en faktor till att det går väldigt bra här. 

 

D1: Men jag tror även att det går på andra. 

 

I: Hur skulle du vilja lösa det då? Obligatoriska möten? 

 

D1: Ja, det ska vara obligatoriskt mellan typ klocka 08 till 11 kanske, att då ska du 

vara här. Ett vanligt möte tar ju två, tre timmar. Men nu kanske vi klarar av det på 

45 minuter, men då ska du finnas kvar de här två timmarna efter för att diskutera 

med övriga, och vi brukar ju göra arbetsgrupper, att vi försöker tidsätta dem 

liksom att, 09 startar nu, 0930 startar dem, 11 startar de sista. 

 

I: Beroende på vilka som ska vara delaktiga i grupperna? 

 

D1: Ja. 
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I: Men om du då har ett mindre möte och du avsätter den här och tiden och det 

fungerar, skulle du vilja hålla det som ni har idag, varannan vecka som ni kör de 

här mötena, så du skulle fortsatt på samma sätt? 

 

D1: Jag tycker det är ganska lagom i det här projektet, absolut! Men i mindre 

projekt är det oftast snabbare tempo, så då kanske man ska ha det varje vecka. De 

tror jag projektet ska avgöra, alltså, den beror nog helt enkelt på projektet. 

Komplexiteten och vilket skede man är inne i. Är det en ganska kort och intensiv 

projektering på kanske fem veckor eller något sådant, då tror jag nog kanske man 

ska ha varje vecka. För det är inte så att man sitter av tid, utan man löser 

problemen. 

 

I: Ja, absolut. Så det är inte bara fördel med att det är stort när man har dessa 

möten utan det kan även vara fördel, så att säga om det var ett litet projekt, med 

färre deltagare istället. För det finns även vissa problem med att det är ett så stort 

bygge, att få med alla? 

 

D1: Ja, men även i mindre projekt så är det jäkligt mycket folk inblandade. Du har 

ju ändå en arkitekt och en konstruktör och du har el, rör, vent, styr och så, alltså, du 

har ju så många i alla fall, det spelar ingen roll om det är stort eller litet, behovet 

finns ju. 

 

I: Men risken är att det kan falla ifrån för de har andra projekt också? Här är det 

mer omfattande. 

 

D1: Ja, sedan skulle man kanske på något sätt kunna göra det digitalt. 

 

I: Det är en intressant punk. 

 

D1: Ja, där är jag inte riktigt än. Jag tror ju lite att det är just det att man skriver 

sin egen fråga på en lapp gör att man bli mer engagerad på något sätt. Annars blir 
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de att du skickar in en fråga till någon annan som ska skriva den då. Då blir det 

inte riktigt samma sak. 

 

I: Det är ju också en intressant punkt då. Ni skriver väl egentligen till vilken 

entreprenör, eller vilken intressent det är, ni skriver inte namn på lappen, vem det 

är som ställt frågan, varför gör ni inte det? 

 

D1: Ja, det är en utveckling egentligen. Men det är ju, om man säger att man ska 

sortera i loggen sedan så är det ju rörfrågor, ventfrågor det är styrfrågor. Då 

spelar det ju ingen roll vem på rör det är. Alltså, det finns ju kanske fem arkitekter. 

 

I: I avseende för själva frågan så gör det inte det, men om det blir en uppföljning, 

vem det nu är så kan det ju bara bra. 

 

D1: Ja, jag brukar skriva in på svaret initialerna på den som har svarat på frågan. 

 

I: Ja, men du ser ingen baksida med att skriva namnen i alla fall? 

 

D1: Nej, ja, i frågan, det ska inte vara namn i från och till tycker jag, nej det ska det 

inte vara. Nej, då ska det vara från arkitekt till beställaren till exempel. 

 

I: Kan det inte stå arkitekt och namn? 

 

D1: Du kan skriva precis hur mycket information som helst, men det ska följas upp 

och göras på varje lapp också. 

 

I: Jag tänker ju på spårningen av frågan. 

 

D1: Men det är redan jobbigt att skriva bara från A till B. Om du ska skriva från A 

och så namnet och till B och namnet. 
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I: Det ska ju inte vara svårt att skriva ett men jag vet ju precis vad du menar. Och 

det är ju där det kan komma in igen, någon form av regelverk, för annars kommer 

inte lappen upp på tavlan och man får då heller inget svar på tavlan. 

 

D1: Men, men, men. Man kan säga att vissa grejer lägger man ner och tjatar om. I 

början så tjatade vi om det och sedan så fallerade det lite och sedan så får man 

säga att nu är ni allt bra dåliga på att skriva lappar. Har jag sagt ett antal gånger, 

kanske säger det en gång i halvåret. Nu får ni skärpa er för nu är lapparna 

jättedåliga och då blir det lite bättre ett tag och sedan så dalar det igen. 

 

I: Ja, det är väl så. 

 

D1: Sedan har vi ju alltid de här som ja har du någonting idag. Ja, och så ställer de 

en fråga. Och alla bara tittar, skriv en lapp! På nästa möte, kommer till samma 

person liksom, har du någonting? Ja, och så ställer han tre frågor. Skriv det på 

lappar! Man fattar ju inte, alltså, på vissa personer går det inte in. Men då får man 

välja vilka fighter man ska ta då. 

 

I: Jag tror inte jag har några fler specifika frågor jag vill ställa just nu utan jag 

känner mig ganska nöjd med svaren. Kanske du har något du vill tillägga? 

 

D1: Nej, känns som vi täck av det ganska bra. 

 

I: Men då kanske jag kan fråga lite om digitalisering när du ändå tog upp det? Det 

ligger väl egentligen lite utanför mitt arbete men en intressant punkt. 

 

D1: Ja, det är intressant, det är ju nästa steg men frågan är väl hur man ska kunna 

få till det. Sedan så tror jag att det vinner lite på att det inte är digitalt. Vårt sätt 

hänger ju lite på att tavlan är tillgänglig för alla. 

 

I: Men skulle inte den fortfarande kunna finnas kvar? 
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D1: Digitalt ja, men du får inte det här, vem ska skriva den digitala lappen på 

tavlan? 

 

I: Jag tänker att det är ett system som är utarbetat. 

 

D1: Ja, men då ska alla sitta där med sin padda eller vad de nu har då och skriva sin 

lapp och skicka upp den på tavlan. Annars åker du på en sekreterare och då tappar 

du engagemanget. Då kan du bara häva ur dig och så får sekreteraren se till att 

formulera att lappen blir korrekt. 

 

I: Det är ju inte meningen. 

 

D1: Nej, det är det inte. På något sätt får man se till att lösa den här 

digitaliseringen. Nu i och för sig har alla eller kör med ipad i det här projektet. Den 

utvecklingen har ju gått jättesnabbt här. Till och med de här som man absolut 

aldrig skulle kunna tänka sig, de som inte ens klarar av datorn klarar av paddan. 

Så på något sätt, men jag vet inte hur, skulle man få till ett möte då där du skriver 

på paddan och för att få engagemanget i pratet samtidigt. Det är ändå så att det 

blir flera moment och samtidigt. Skriva en post-it lapp, det är enkelt, det klarar 

man av på något sätt. 

 

I: Ja, okej! Men jag tänker att även möjligheterna kan finnas att sitta på ett annan 

ort och skriva en lapp och kanske till och med få notiser om du fått en fråga och det 

kan finnas mycket positivt med det också. 

 

D1: Ja, men då sitter du inte öga mot öga och kan prata och diskutera med 

personen i fråga. Vad menar du med den där lappen? Vad menar du då?  

 

I: Ja, men du har fortfarande samma möten, men som när det kommer en ny fråga 

så är det ni som sätter upp lappen ifrån- och tillmatrisen men om någon sätter en 

lapp på till exempel tisdag så sätter den lappen i rutan för nya frågor, annars får 

inte ni med den i loggen och så vidare. Men det jag menar då är att nya frågor då 

istället hamnar i den rutan så åker de direkt upp på tavlan, på rätt plats. 
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D1: Ja, men det kan man ju göra ändå, de skulle kunna sätta dem direkt, men då 

kommer man ju till det här att. Då är ju den, jag är ju lite ute efter att det är den 

som frågar ska ställa frågan. Om du sätter upp en lapp, det är ju den som står det 

framme, alltså, som leder mötet som går igenom och läser alla gamla frågor. Om 

då 14 av de här frågorna är nya så ska jag då läsa en fråga så här, jaa, öhh, det är 

ifrån den till den och så står det, och så läser jag en fråga, öhh, jag förstår inte 

riktigt vad du menar och då sitter den som har ställt frågan där borta, och den 

säger ju inget för den har ju skrivit det och då behöver han ju inte säga det. Då går 

allting via, då pratar inte den som ställer frågan med den som ska svara på frågan, 

utan då går det via projektledaren. Det är en sak att rabbla gamla frågor tycker 

jag, som redan har varit uppe en gång för diskussion, när den är igång. Egentligen 

skulle ju var och en gå upp och läsa sina frågor, men det är ju inte, det funkar ju 

inte.  

 

I: det krävs en hel del genomtänkande innan man kan digitalisera i det avseendet 

då? 

 

D1: För att få kvar engagemanget känner jag. 

 

I: Ja, och det är därför du har det visuellt från början. 

 

D1: Ja, sedan var ju inte allt så digitalt som det är idag, det började vi med för fyra 

år sedan. Då var det ingen som hade ipad utan då satt vi också skrev För just det 

här att inte en person ska stå och säga frågorna utan man ska hela tiden fråga 

varandra, det är det som är vinningen med det hela, och då blir det ju ganska 

korta, effektiva möten och snabba svar. För det är väldigt ofta som jag läser en 

fråga och sedan så.. Om det nu står vem det är ifrån så är det inga problem för då 

är det ju bara att fråga den, vad menar du? Annars får jag ju börja med, jaha, vem 

är det om har skrivit den här lappen? Och det är inte säkert att den som har skrivit 

lappen kommer ihåg att det var den lappen den skrev. 

 

I: Nej, då faller det tillbaka på problemet vem det är som ställt frågan. 
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D1: Ja, ja, det gör det. 

 

I: Men vad bra då, känner jag mig nöjd såhär. 

 

D1: Men man måste hitta en nivå där man kan upprätthålla det liksom, är man för 

överambitiös så tror jag det faller på att det liksom. Om för många ska göra, det är 

alltid, alla kan inte allt helt enkelt, det får man ta, att de aldrig kommer lära sig. 

Hur lätt det än är liksom. 

 

I: Ja, så kan det vara. Men då tackar jag dig Alexandra för att du tog dig tid och 

hjälpte mig. 

 

D1: Varsågod, ska bli kul att läsa sedan vad du kommer fram till. 
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Deltagare 2 – Projektchef Skanska 

 

I: Hejsan! Jag skulle vilja veta vad du har för roll i det här projektet på sjukhuset? 

 

D2: Projektchef. 

 

I: Lite andra formella frågor, hur länge har du varit verksam på Skanska? 

 

D2: Ja, det är för länge tänkte jag säga. Jag började 10:e januari 1975, så det var 

ett tag sedan. 

 

I: Brukar du ofta då ha arbete tillsammans med Landstinget i Värmland? 

 

D2: Ja, det har ju blivit så, så jag har ju faktiskt näst, inte heltid, vi startade i vårat 

första partneringprojekt år 2000 och sedan dess har det varit mycket Landsting, 

det har väl varit något emellan men den senaste nästan 10 års perioden har jag 

varit i Landstinget faktiskt. Ja, jag har ju haft det här stora hus 2 projektet som vi 

gick vidare i nu i hus 60, det är ju IVA då. 

 

I: Är det IVA som är hus 2? 

 

D2: Ja, IVA är ju röntgen, labb med mera. 

 

I: Psykiatri, har ni också haft va? 

 

D2: Ja, det har vi haft, men det var inte jag. Hus 1 är psykiatrin, det hade inte jag. 

Det var jag inte ansvarig för. Men det byggdes samtidigt hus 1 och hus 2. Det var så 

stort så det fick vi dela upp. 

 

I: Hur länge har du hållit på med visuell planering i samband med att du har jobbat 

med Landstinget? 
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D2: Det var premiär på hus 60. 

 

I: Upplever du att det var någon skillnad när ni började med den visuella 

planeringen då och hur den ser ut idag? Vad är i sådana fall den skillnaden? 

 

D2: Ja, om man säger visuell planering, det var ju vi, på Skanska, som drog igång 

det, det är ingen Landstingsgrej alltså. Utan det var vi som tog upp den frågan och 

den hade funnits i Skanska tidigare så vi hade en kille från Trollhättan som var 

tidig med detta gällande visuell projektering, så han var uppe och hjälpte oss en 

dag, så sedan körde vi igång här, på prov. Och det visade sig att det fungerade, över 

förväntan, och jag har alltid sagt att när vi startar med det här att var är haken, 

det måste ju finnas en hake! Att det måste finnas något jävulskap i det här för det 

går så lätt och bra ut ifrån som jag har jobbat tidigare med traditionella 

projekteringsmöten, och de har varit förödande i alla tider. Jobbar du med 

Landsting och kommuner kanske du jobbar med en 20-30 stycken personer. Ja du 

ser på våra samlingar, där är vi många! Och då kunde vi alltså sitta i hela dagar i 

sådana möten och nu gör vi det på en timme. 

 

I: Men om vi då ser på skillnaden när killen från Trollhättan kom och hur det ser ut 

idag, när ni har de här mötena, upplever du någon större skillnad då? 

 

D2: Ja, det är klart, vi har väl förbättrat och utvecklat oss, men grundtänket är 

detsamma. 

 

I: Så det är inget du tycker ni har gjort några väldiga förändringar kring? 

 

D2: Nej, nej, det tycker jag inte. Det är ju det här med vi bildar grupper och har en 

struktur, återsamlingen någon dag, tid på dagen, vi har haft klockan 11 eller 

klockan 13, den är väldigt viktig, den får man inte glömma bort. För då är det lätt 

att det rinner ut lite grann, man får en uppsamling där, vad har hänt under dagen 

och vi kan få bort en massa lappar i de grupperna som har suttit. Så det är ingen 

jättestor skillnad från det vi starta till där vi är idag. Det som har hänt, det är 

många som kör den här visuella delen digitalt. 
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I: Du menar med paddor och så vidare då antar jag? 

 

D2: Ja, det gör man men, vi var inne och tittade på det men där fysiska lappen 

liksom, vi tyckte att den hade en så stor, ja, jag vet inte, betydelse på något sätt så 

vi fortsatte med gamla stilen. Vi kommer då med våra papperslappar om man nu 

får kalla det så, det blir väldigt, väldigt påtagligt. 

 

I: Det blir ju väldigt visuellt om inte annat, vi kommer till mer frågor om det också. 

När jag gjorde den här enkätundersökningen som du var delaktig på, vid i alla fall 

ett av tillfällena så tycker du att det fungerar väldigt, väldigt bra visuell 

projektering men att det mötet som vi var delaktig på då inte var helt perfekt, finns 

det någon bakgrund till det? 

 

D2: Det finns egentligen ingen bakgrund utan vi kan ju bli bättre hela tiden. Det 

finns alltid en förbättringspotential så jag kan inte säga att allting var perfekt. 

Annars tycker jag att mötet som sådant följer den ramen som vi har, som vi har 

jobbat med hela tiden, det är ingen skillnad så inte. 

 

I: Ja, om du som är projektchef då, du blickar ju någonstans ännu högre än andra 

deltagare utöver det här och jag vet inte om du brukar vara med på alla dessa 

möten eller ambitionen är att vara med på alla dessa torsdagsmöten. 

 

D2: Jag vill inte säga att jag har varit med på alla, men jag har i alla fall varit med 

på merparten. 

 

I: Tror du att du ser på något annat sätt, alltså överblickar det här på något annat 

sätt, som kan ta ett uttryck på något annat sätt, förstår du hur jag tänker? 

 

D2: Ja, det är ju ett väldigt bra sätt för mig att få en övergripande bild hur 

projekteringen går. Liksom, flyter det på eller hakar det någonstans. Det ser jag 

och hör jag, jag ser ju vart lapparna sitter. Sitter de koncentrerade på ett speciellt 

ställe, ja där har vi ju ett problem, där kanske jag som person måste gå in och styra 
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litegrann, prata med någon, hur är det, mår du inte bra, är det resursbrist i ert 

företag eller vad är det som händer? Varför kommer du inte fram i frågorna? Så 

det kan ju vara en roll som jag har. Det kan ju en projekteringsledare i och för sig 

också ta men det kan nog vara bra för honom eller henne att jag vet och har en bild 

av hur det går. Man får en bra bild hur det går om det är någon som inte är med. 

 

I: Ja, det är ju ett sätt som du kan se det på som kanske inte andra deltagare tänker 

på runt bordet, de kanske ser ett kluster med lappar på ett annat sätt, att de till 

exempel har mycket att göra där. 

 

D2: Så är det ju. Så att jag får en bra överblick hur helheten ser ut, det får jag 

faktiskt. På ett jädrigt enkelt sätt. 

 

I: Anser du att ansvaret blir lite fördelat också med hjälp av det här, som du 

nämnde där så kan någon av projektledarna se, oj vad mycket det är här och också 

ta tag i frågan om det har hänt något? Så anser du att det finns det 

ansvarsfördelandet också? 

 

D2: Jag tror det finns outtalat. Egentligen är det projekteringsledaren som har ett 

stort ansvar. Det är han som är ordningsman i ett sådant här forum. Men jag har ju 

övergripande ansvaret över alltihop ändå. Jag är ju beroende av vad som händer 

på projekteringsmötet också. Jag vet hur svår projektering är. Jag har varit med på 

ett antal, både små och stora projekt. Jag har varit projekteringsledare själv för 

projekt, inte jättestora men ändå ett antal miljoner, det är ganska svårt. 

 

I: Inte visuellt då utan traditionellt? 

 

D2: Ja, precis, och det har aldrig blivit speciellt bra tycker jag. 

 

I: Så till viss del blir det en ansvarsfördelning då, för det kan ju bli väldigt stressigt 

för en chef i traditionell bemärkelse, mycket frågor kan bli riktat till den personen 

och det kan man slå ifrån sig lite när man tar det här och ställer frågan direkt till 

berörd person utan mellanhand. 
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D2: Jajamän! Och jag tror att projekteringsledaren också får en helt annan 

tydlighet i projekteringen på det här sättet, det ska skrivas protokoll och så där 

annars och det är ett jättejobb. Så för honom blir arbetssättet otroligt mycket 

lättare och tydligare. 

 

I: Ja, vad jag känner till så skriver ni ju en beslutslogg nu istället endast. 

 

D2: Ja, precis. Och det är väldigt minimalt i förhållande till att skriva ett protokoll. 

Ett projekteringsmötesprotokoll kan vara hur många sidor som helst och 

framförallt problemet är ju det här att man jobbar inte mellan mötena, man löser 

inte frågorna till nästa gång. Men här, ser vi att det är något då tillsätter vi en 

grupp och sedan att den som har ställt frågan äger frågan tills den får ett svar. Och 

det är ju liksom en sådan här, det är ju annars så här. Skicka ett mail, så sätter man 

sig och lutar sig tillbaka och säger på mötena att jag skickade ett mail för två 

veckor sedan och jag har inte fått något svar. Det händer inget. Man har liksom 

flyttat frågeställningen eller ansvaret till någon annan och den kanske tyckte att 

det där var ju inte viktigt alls. Så att, ja.. 

 

I: Är det det då som du anser är nyckeln då till framgång för visuell planering? 

 

D2: Ja, det tycker jag. Nyckeln är att du äger frågan tills du har fått svar, det är den 

första nyckeln. Sedan arbetssättet också då men, det är liksom där vi startar 

 

I: Ja, och även att frågan ställs till rätt person direkt? 

 

D2: Ja, men alla hör ju frågan. Det är ju inte alltid att det är en som ska svara på 

frågan, ofta är problemställningen till fler och då bildar vi gruppen. Och då löser 

man frågan. Jag menar, ska du lösa en fråga genom att skicka mail till varandra, 

då tar det hur lång tid som helst. Nu sitter alla runt bordet, ingen kommer undan 

utan är det riktigt, då måste du ta i det. 
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I: Och sedan är det framförallt de som är delaktiga i de detaljerna som är med i 

gruppen och inte andra, det är ju viktigt vinst. 

 

D2: Ja, rätt personer som är med. Sedan har vi haft en fördel här att vi som har 

suttit på projektkontoret att, om man har, sitter och jobbar med en fråga så är det 

ju, kanske man märker att det här ju något som han skulle behöva vara med på, då 

kan det vara så enkelt så att man går och hämtar honom. Du hur var det med det 

här då, så kommer man vidare. 

 

I: Då är det framgången för sjukhusprojektet som du tänker på? 

 

D2: Ja, projektkontoret har ju vart en, det är klart det har gjort att det har blivit 

ännu bättre, men jag tror ju detta fungerar i alla projekt, att det funkar i små som 

stora. 

 

I: Det är lustigt att du säger så, du går nästan mina frågor i förväg med svaren. Det 

är en av frågorna som jag har, hur tror du att det skulle fungera i ett mindre 

projekt? 

 

D2: Jag menar, de som är engagerade måste ändå lägga ner ett arbete och jag 

menar, det är sällan ett projekt är så litet så man inte behöver lägga ner en dag i 

veckan eller i 14-dagen. Och det tycker jag att man kan kräva när man handlar upp 

och går in i ett sådant projekt. Den dagen så ska du vara här hela dagen, så enkelt 

är det. Jag menar förhoppningsvis kan man ju ha, är man inte engagerad i någon 

grupp så kan man ändå sitta här och jobba. Jag tror inte det finns så små projekt 

som kräver den insatsen. 

 

I: Nej, och sedan säger väl utvecklingen att du kan vara uppkopplad och arbeta på 

andra platser än ditt kontor. Finns det bara plats att sitt på så. 

 

D2: Ja, men precis. Och här kanske den digitala versionen utav tavlan kommer 

bättre till pass, i ett mindre projekt. Än, än till exempel här där det är så stort. Det 
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kan jag tänka mig, små projekt så digitaliserar man tavlan och kör den vägen tror 

jag. 

 

I: Ser du några nackdelar med digitaliseringen förutom att den själva tavlan inte 

blir den här fysiska? 

 

D2: Egentligen tror jag väl inte det utan det var väl vi som tyckte det här att det 

har fungerat så bra, så det finns en tydlighet i dessa lappar. Tar man i det 

ordentligt tror jag den digitala versionen skulle fungera lika bra, det tror jag. 

 

I: Det är ju det som är lite skönt när du sitter på möte idag, du kan få din lapp vilket 

då blir svårt digitalt. Men sedan kan det finnas fördelar. Det kan vara svårt med 

avsändare, från och till i denna matris, så att det blir rätt vem som skrivit frågan så 

den kan ge sig tillkänna. Och då kanske du måste vara inloggad på en dator för att 

kunna skicka upp en lapp digitalt, och då får du per automatik med dig en 

avsändare i alla fall då. 

 

D2: Nu har inte jag handgripligen inte varit med på någon sådan här projektering 

med digitalt, men jag tror säkert att det finns lösningar på det där, ja, alltså, det 

gör det ju idag. 

 

I: Ja, alltså, kör de digitalt på några ställen redan? 

 

D2: Ja, oja, det görs, det vet jag att det görs projekt här i Karlstad också. Det gör 

det. 

 

I: Men generellt sett då så tror du att digitalt vore bättre om det är ett mindre 

projekt. 

 

D2: Ja, det tror jag. 

 

I: Vad är svårigheten med att ha det digitalt när det är stort? 
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D2: Du måste bland annat ha en plats där du kan ha tavlan ostörd litegrann och en 

del praktiska saker. Så att det kanske är mer det. Som sagt, jag har inte varit med 

på någon som har kört digitalt så jag kan inte göra jämförelsen jättebra, men jag 

vet att det görs och att det fungerar. Det gör det. 

 

I: Ni kör ju även utan, det finns inget dokument som säger de här reglerna är det 

som gäller för att få sätta upp en lapp, utan att det är mest uttalade, oskrivna 

regler. 

 

D2: Ja, grundregeln har varit att ingen fråga är fel. Ingen fråga är för enkel, ingen 

fråga är för dum. Upp med lappen. Ja, den frågan var enkel, ja då får vi bort den 

direkt. 

 

I: Ja, jag tänker på att ni ska ha ett dokument som säger att det här ska man göra 

för att få sätta upp en lapp på tavlan. En enklare dokumentering, är du för eller 

emot en sådan grej? 

 

D2: Ja, som jag ser det idag så ser jag inte nödvändigheten. 

 

I: Nej, men det finns väl några lappar som kan bli frågetecken och de kanske man 

skulle kunna få bort? 

 

D2: Ja, men du har ju frågor för framtiden och knäckfrågor och så där så att, är det 

någon fråga som kommer upp för tidigt är kanske inte är riktigt relevant så kan 

den väl enda leva med tills vi kan ta bort den 

 

I: Men då tycker inte du att någon dokumentering behövs då, för regler? 

 

D2: Nej, jag tycker inte det gör det idag. Det är väl kanske mer ur ett 

utbildningsperspektiv då, någon som vill börja med det här som inte har gjort det 

tidigare. Det vore bra.  
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I: En agenda då, som man följer efter. Alltså att det finns en uttalad agenda då eller 

ska det vara helt spontant? 

 

D2: Ja, det kanske inte är fel att man har en agenda, men här har det ju växt fram 

på ett naturligt sätt så att det är ju riktigt ingen som har haft behov av det. Det 

enda som är viktigt är återsamlingen tror jag, så att man inte bara släpper det. 

 

I: Ni har egentligen ett utarbetad agenda och ni har egentligen regler. 

 

D2: Ja, det har vi väl, men de är inte nerdokumenterade. 

 

I: Exakt, det är det som jag funderar på och jag tror att det, personligen nu då, att 

det funkar väldigt bra för att ni just är inarbetade med varandra. 

 

D2: Ja, det är klart, vi har ju suttit här i flera år, det märks på ett tydligt sätt. 

 

I: Ja, och det är precis som du säger att om det skulle komma en nybörjare en något 

eller om ni ska flytta runt så det blir nya deltagare eller att ni har ett nytt projekt 

så skulle det bli väldigt enkelt att säga, så här jobbar vi. Här har vi ett dokument, 

läs igenom det. 

 

D2: Ja, det kanske är något för exjobbet? 

 

I: Den tanken finns ju lite, jag letar intressepunkter för ju den saken också. 

 

D2: Jo, men som sagt, det här kommer att leva vidare på alla möjliga sätt och det 

kanske vore bra att ha något och att säga så här har vi tänkt jobba nu. 

 

I: Ja, man kan ju även skriva att det inte behöver följas formellt till punkt och 

pricka men att i stora drag ser det ut så, men man gör som man vill. 

 

D2: Ja, men precis. Ha som lite stolpar kanske? 
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I: Är det någonting du själv känner att du vill tillägga som är viktigt för det här 

gällande visuell projektering? 

 

D2: Ja, jag har väl liksom, jag går ju igång på det här väldigt så fort jag för 

möjlighet. Jag har väl pratat om det här så mycket nu så jag tror jag har sagt allt 

jag tänker och kan och vill med det här. 

 

I: Vad tror du om, när man sitter i det här teamet så gäller det också, eller jag 

anser i alla fall, att det är rätt personer som är delaktiga på de här mötena, tror du 

att det går att få med vem som helst att genomföra detta? 

 

D2: Ja, det är klart det finns bakåtsträvare men. Det var ju så här att alla var ju 

inte positivt inställda till det här när vi starta, det var det inte. Men jag tror inte du 

hittar någon idag som inte tycker det här har varit bra, jag tror inte det. Ingen har 

tyckt att det inte har varit bra nej.  

 

I: Ja det är ju ett oerhört effektivt arbetssätt. 

 

D2: Ja, många har ju varit med på projekteringsmöten tidigare så man vet hur 

jävla svåra de är. Så att jag tror du skulle kunna gå in och fråga vem som helst och 

de tycker att det här har varit bra. 

 

I: Jag tänker att en del kanske blir lite nervösa eller känner att de måste ställa en 

fråga när man går laget runt till exempel. 

 

D2: Jasså, ja, men det känns inte så. Det man kanske ska trycka på litegrann, det är 

ju ändå när det kommer in en ny, som kommer helt ny i projektet vi andra har kört 

ett tag. Då kan man vara lite rädd att ställa frågor. Så att det har vi nog märkt, så 

där har väl jag eller projekteringsledaren pratat med den så att just det där, det 

finns inga frågor som är fel. Utan det är snarare tvärtom, ju fler frågor man ställer 

ju bättre är det. För då slipper du gå och fundera på den där även om det kan vara 

en banal och enkel fråga så kan du lägga den åt sidan. Du behöver inte gå och 

fundera på detta mer. 
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I: Ja, och där har du ju det igen, om det kommer en ny så kanske det är lämpligt 

med ett sådant dokument. 

 

D2: Ja, jo, men det är nog inte fel och just det här att man inte tror att man känner 

sig dum eller att man ställer den där frågan. Det kan jag tänka mig att någon 

skulle kunna tänka så.  

 

I: Det här är givetvis något du tänker fortsätta arbeta kring och premiera. 

 

D2: Ja, jag har ju gått igång på det här med visuell planering över huvud taget och 

det är ju inte bara i projektering som vi visualiserar utan det håller vi på och 

försöker och hitta, vi har ju jobbat med visuell planering nu i hus 60, men jag tror 

att här kan vi ta flera steg alltså. För att, vi brottas ju hela tiden med det här att 

folk inte vet. Inte nog med information, vad gör jag när klar med det här? Och alla 

har kort minne, inte minst jag och då kan du hela tiden om du visualiserar gå 

tillbaka och titta. Och att just det att man visualiserar på ett enkelt, för protokoll i 

alla ära och det måste man ha vissa frågor, och det måste finnas protokoll. Men det 

är ju det här med protokoll, någon ska skriva dem, och det är ett arbete och man 

kanske inte gör det alldeles på studs utan det går två dagar eller mer. För det 

första är det svårt att skriva protokollet, för du skriver ju men du har inte skrivit 

allt. Och sedan så får man ofta ut det för sent och kanske det man sade och 

bestämde kanske är för sent helt enkelt. Speciellt om man pratar om produktion så 

är det ju liksom att vad händer nästa timme nästan, eller nästa eftermiddag, vad 

händer nästa dag och så vidare. Vi kör ju i Skanska nu, det är ju det här med saftey 

week och en av punkterna som vi hade förra året, eller huvudpunkten. Det var ju 

det här med morgonmöten och nu kör vi det, samma sak i år igen. I morgonmötet 

så ligger det mycket det här att visualisera men morgonmötet ska vara kort och 

ingen långbänk, det kan vi nu. 5-7 minuter ungefär och du får ut väldigt mycket av 

dessa minuter om du får dem på en tavla och sedan får alla på tavlan liksom får ett 

ansvar, eller en tidsaxel. Du ska gå dit och sätta eller också om du ska berätta vad 

du gjorde igår och vad det innebär idag. Vad det innebär för rörmokaren att du gör 

det där. Det där är så otroligt viktigt och får man ut det så får man bort väldigt 
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mycket frågor som någon skulle få, oftast arbetsledare då, på resten av dagen. Då 

kan man lätt få kritiken att man inte är ute nog mycket och då blir ju dessa svar på 

frågorna som löst mycket av det problemet. Nu kom vi ifrån ämnet här lite, vi skulle 

ju prata projektering. 

 

I: Ja, litegrann, men det gör inte så mycket att vi pratar om visuell planering i 

allmänhet för det är ursprungligen där ifrån det kommer och det är just 

projekteringsfasen jag tittar på i detta arbete dock, det finns inte mer tid. Men den 

teoretiska studien om visuell planering handlar ju om detta. Det är ju rötterna, och 

partnering och Lean framförallt skulle jag vilja säga att det kommer ifrån.  

 

D2: Ja, det är ju där det kommer ifrån.  

 

I: Så jag är nöjd med frågor som jag behöver ha nu, om inte du har ytterligare 

något mer att tillägga? 

 

D2: Nej, jag tror du har förstått min positivitet i det här och det är ju det jag vill 

lyfta. Jag vill gärna ha fram det så att säga. 

 

I: Ja, men det är ju jättebra! 

 

D2: Ja, är det så att du kommer på frågor är det bara att du ställer dem och det är 

inga problem om det är något du tycker jag ska förtydliga på något sätt. 

 

I: Ja, då vill jag avsluta med att tacka dig Karl-Arne för att du tog dig tid och 

hjälpte mig med detta. 

 

D2: Ja, tack, tack!  
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Deltagare 3 – Kvalitetsledare rör och gas 

I: Hej!  

 

D3: Hej!  

 
I: Vart jobbar du? 

 

D3: Mitt företag heter KVE Konsult och min roll i det här projektet som vi ska prata 

om är, antar jag, är kvalitets ledare på rör och gas. 

 
I: Det är ditt egna företag detta, men håller du bara på inom byggbranschen med 

KVE Konsult eller är det annat också? 

 

D3: Ja, KVE Konsult är ett installationsföretag inom VVS, inomhusklimatdesign om 

man ska låta flashig. Drethusingenjör på värmländska. 

 
I: Ja, det låter ju trevligt! Brukar du jobba mycket tillsammans med Landstinget 

och har gjort tidigare? 

 

D3: Ja, det har jag. På det här projektet är jag nog den som har varit längst inom 

Landstinget. Jag började på sjukhuset här och projekterade 1980 till och från under 

perioder.  

 
I: Men när det gäller visuell planering då, under projekteringsfasen, som jag gärna 

pratar om, och som jag kallar visuell projektering, hur länge har du hållit på med 

det? 

 

D3: Det är ju en ganska ny grej. Det har varit några projekt. Det första var nog när 

vi håll på med rättspsyk i Kristinehamn för några år sedan. Och sedan, nu i alla 

dessa partneringprojekten så använder man VP-projektering.  

 
I: Ja, det har blivit vanligare och näst intill exploderat. Då är jag också nyfiken på 

om du ser någon större skillnader på hur det var när du började med den här 

visuella projekteringen mot hur det ser ut idag? 
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D3: Nej, idag är det självklart, alla fattar hur det hänger ihop, eller de flesta i alla 

fall. Då var det mycket så här, vad är det här för någonting och, ja, och sedan så är 

det olika som för ledarna, alltså projekteringsledarna. Här på sjukhuset är det 

Skanska som leder projektet. Jag är ju med på ett stort omfattande 

Landstingsprojekt som heter Leed 2015 som Peab har hand om, och det är ju massa 

projekt och Peab har ju sitt stuk som är lite annorlunda. Men principen är samma 

sak. 

 
I: Ja, i grund och botten bygger det på samma principer. Men rent 

utvecklingsmässigt så, givetvis har det väl kommit lite mer digitala enheter, folk 

kan använda sig av paddor och sådana saker.  

 

D3: Ja, det har ju hänt då, och för min egen del, för gick jag runt med stora A3-

pärmar och nu kör jag bara iPad, inget annat. 

 

I: Var det en svår övergång tyckte du? 

 

D3: Nej, jag gillar ju teknik jag, eller jag gillar teknik som man har användning för, 

jag gillar inte teknik prylar, eller för prylarnas skull. När man hittar prylar som 

man kan använda då gillar jag teknik. 

 
I: Funktion är viktigt helt enkelt? 

 

D3: Ja, och just med en ipad så har jag med mig allt, protokoll, alla ritningar och 

har jag inte det kan jag gå ut på en server och hämta det. 

 

I: Ja, precis! När jag gjorde min enkätundersökning så lämnade du vad jag tyckte 

var en väldigt bra kommentar, och det är till stor del därför jag valde att kalla dig 

till intervju. Det var att du tyckte att arkitekten pratade för mycket detaljer. Den 

kommentaren är väldigt bra, jag skulle vilja att du utvecklar det tänkandet. 

 

D3: Ja, under just det mötet ja. Ja, men visuell projektering i det här projektet nu 

som vi är på, operationsprojektet, det är ju ett jättestort projekt. Hade det varit för 
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fem år sedan så hade våra projekteringsmöten hållit på i två dagar. Ja, det hade de 

gjort, och det senaste projektet, det stora hus 2 är på CSK och där höll det på i 

minst en dag. Och vitsen med VP det är att det går fort och vi ska inte diskutera 

detaljer och den som håller i mötet måste styra upp det så inte blir detaljer. Så fort 

någon börjar prata som den arkitekten i det här fallet då, börjar prata säga. Stopp, 

arbetsgrupp! Och så gör man en arbetsgrupp för dem som är intresserade av det 

som han pratar om. Sedan får man ha en fingertoppskänsla, för ibland är det bra 

att han pratar lite mer om det här. Så man får inte vara så kategorisk, men 

principen är den att så fort någon börjar gå in i detaljer så säger man stopp, 

arbetsgrupp! 

 

I: Du ska hålla nere den tiden, det blir många åhörare som inte är intresserade och 

då lyssnar de helt enkelt inte och då är det onödigt. 

 

D3: Och då med de här moderna grejerna som jag nyss prata om, då sitter man och 

kollar mail och gör massa annat som inte har med projektet att göra och det är 

ganska oförskämt mot den som håller i mötet. 

 

I: Skulle du då vilja säga att det är det som är nyckeln till framgång då att man just 

inte pratar detaljer och sådana saker? 

 

D3: Det är nyckeln, det är hela, att man har lappar och så där liksom, det är inte 

det viktigaste. Det viktigaste är att det ska gå fort. Man säger att det är ett eller 

noll i princip. Man fattar bara beslut och sedan går man vidare med arbetsgrupper 

och pratar detaljer. Det är liksom hela nyckeln att det går fort, snabbt och effektivt. 

 

I: Men varför och hur skulle det kunna gå fort om du tycker att lapparna inte är 

viktiga?  

 

D3: Jo, lapparna är viktiga, eller kanske. Jo, lapparna är bra att liksom. Men liksom 

grejen är att det går fort och att man inte berättar detaljer. 

 

I: Sedan är det väl viktigt att det hela faktiskt blir visuellt? 
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D3: Ja, det är viktigt! En mycket viktig detalj! Och sedan om man inte är med på 

möten så finns ju lapparna bara på plats, så man måste vara med på mötena. Man 

kan inte ligga hemma i soffan och bara läsa protokoll för att följa med i ett projekt 

utan man måste vara med på mötena, aktivt! 

 

I: Sedan är det givetvis svårt att ställa frågor om du inte kan komma till platsen 

där tavlan är. Visst kan du ställa en fråga när som helst under veckan och sätta i 

matrisen för nya frågor givetvis. 

 

D3: Ja, du måste vara aktiv ja. Och sedan just det med att ställa frågor är en grej 

att regeln, en del kör lite olika med en regel är att den som ställer frågan får se till 

att man får ett svar. På de gamla mötena så sköt du bara från höften åt höger och 

vänster med frågor och så behövde man inte ta hand om svaret. Men i det här 

fallet, den som ställer frågan ska se till att man får ett svar. Och därför ställer man 

inga onödiga frågor. 

 

I: Och frågan blir väldigt riktad, i traditionellt möte kunde det gärna bli att 

exempelvis brandinspektör fick intresse i en fråga han inte alls med att göra, för att 

frågan inte blir riktad till någon utan då är det någon som för en talan bara för 

sakens skull. Det här projektet tidigare, jag tänker då på hus 60, har ju gått väldigt 

bra, skulle du säga att det finns några andra framgångsfaktorer i varför det har 

gått bra förutom de du redan har nämnt? 

 

D3: En grej är att man har ett projektkontor där man samlas en gång i veckan eller 

flera gånger i veckan, men att alla som är med i projektet samlas på samma ställe 

så man kan lösa vissa grejer vid kaffebordet eller göra grund till en VP-fråga vid 

kaffebordet. Man får ju inte bara prata vid kaffebordet, det är farligt. Men just att 

man har, att man sitter tillsammans. Sedan behöver man inte dra till sin spets och 

säga att man ska sitta hela veckorna tillsammans för folk har väl lite annat att 

göra också kanske. Men just det att man har fast tider tillsammans och det är en 

framgång i detta projekt. Sedan är den stora framgången att man samlas och att 

det är rätt folk, rätt folk som fungerar tillsammans.  
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I: Det är intressant att du säger det, det är ganska viktigt skulle jag vilja säga att 

det är rätt folk. Bakåtsträvare kan ju bli väldigt besvärliga. Men då sitter ju alla 

tillsammans och detta är ganska stort projekt, hur skulle det se ut om det vore ett 

mindre projekt då? Tror du att det skulle fungera lika bra? 

 

D3: Nja, mindre projekt då kan man gå vissa genvägar. Ett stort projekt innehåller 

mycket, det är ju det. 

 

I: Vad menar du med vissa genvägar? 

 

D3: Ja, men alltså ett litet projekt det kanske man kan lösa med lite telefonsamtal 

och lite sådant. Ja, jag ska bygga ett litet garage eller någonting. 

 

I: Ja, det kanske är väldigt litet då, så menar jag inte, det här är ju ändå Värmlands 

dyraste projekt just nu då, det finns väl lite där emellan också, garage.  

 

D3: Ja alltså Leed 2015 ska vi bygga ett LIST-garage, Liggande 

sjukvårdstransporter, åt sjukhuset i Torsby och det är ett garage som har från 

början med alla krav och grejer som Landstinget har så blir det världens dyraste 

garage. Och då måste man hitta genvägar på utförandet och kanske 

observationsmässigt också. 

 

I: Så visuell projektering skulle inte du vilja använda i ett litet projekt? 

 

D3: Jo, det funkar det också. Men det är också viktigt där att den som håller i det 

håller det kort och snabbt. Jag tycker liksom att man kan gärna ha möten och 

mötas även om man inte har så mycket att prata om, ja då tar det ju 10 minuter. 

 

I: Ja, den social biten som också för med sig mycket hur det ser ut också. Skulle du 

vilja se en digitalisering av det här, vilka för- och nackdelar ser du i att digitalisera 

den visuella projekteringen? 
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D3: Vad menar du med att digitalisera? 

 

I: Ja, exempelvis en digital tavla eller att du kan ha inloggning så att du definitivt 

ser vem lappen kommer från och vem den ska till. 

 

D3: Ja, just det att lägga in på en dator, det jag sade nyss att du måste ha folk på 

plats och vara aktiv. 

 

I: Jo, men kan man inte kombinera det ändå? 

 

D3: Jo, jag har haft samma tankar för mig själv vad man skulle kunna göra, ibland 

så har jag tagit kort på de där lapparna för att ta med mig hem och titta. Men just, 

ja, kanske att man kan ha någon digital tavla. 

 

I: Så du anser att det finns en utvecklingspotential i det hela? 

 

D3: Ja, det skulle det kunna finnas. Bara man inte missar det att man sitter hemma 

i sängkammaren utan att man måste vara aktiv på mötet. 

 

I: Man kan fortfarande vara aktiv på mötet, mycket är ju problem, det finns ingen 

utformat regeldokument här utan det är mest uttalade, oskrivna regler. Vad jag då 

har uppmärksammat, ibland blir det lite svårt.  

 

D3: Du tänker för hur mötet ska gå till? 

 

I: Ja, alltså regler för att få skriva en lapp eller en agenda som följs. 

 

D3: Peab som jag prata på, du fick en liten lapp av mig där. Det är ju sådana saker 

som de har upptäckt under resans gång. Som de har någon liten manual som man 

har försöker följa. Och de har manual på mötet, hur de börjar mötet. Då har de info, 

det är 1, 2 är målplan eller något sådant, 3 och så vidare. De är lite mer 

strukturerade än vad Skanska är. 
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I: Jag vet inte om det ligger en vinst i det?  

 

D3: Nej, jag tycker, det funkar ju ändå här det gör det. 

 

I: Ja, här funkar det ju uppenbarligen väldigt bra, men ni är inarbetade här också. 

 

D3: Ja, vi är ju det, vi är ju ett gäng som kört några år. 

 

I: Varför jag undrar sådana saker är att det har efterfrågats lite sådana grejer, att 

det kommer in en ny person då och om man ska pratat om hur det går till rent 

formellt så är det lätt att missa någon detalj. Om man har ett dokument som man 

kan skicka över. 

 

D3: Jo, det är bra om man kan ha lite regler, men det får inte vara för krångligt. 

Hela Landstinget bygger mycket på standarder och grejer om hur man ska göra, 

men det finns än mer grejer att så har vi gjort tidigare och det bör man känna till. 

Och det är väldigt viktigt, speciellt om det kommer in en ny. Det finns lite att jobba 

på där, det gör det. 

 

I: Mycket är ju även att man ska skriva lappar tydligt och det försvinner också 

mycket om det skulle vara digitalt eller stå på en lapp, skriv tydligt. Använd in te 

för mycket förkortningar, inom sjukvården finns det oerhört mycket förkortningar. 

Jag har läst på många lappar och funderat på vad sjutton är det här? 

 

D3: Ja, och alla mötesforum, TK-möten och allt sådant där. 

 

I: Ja, det är oerhört mycket. VP-möte, för den som inte vet blir det svårt. 

 

D3: Ja, men att få ordning på lapparna så kan man ju också ha förtryckte lappar 

med färdiga kolumner i, datum, vem det är ifrån och lite sådant. Då blir det ju 

lättare. 
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I: Då ska det vara ifyllt helt enkelt. Tycker du det ska finnas repressalier, ska inte 

lappen få komma upp på tavlan om den inte är begriplig eller förståelig eller 

korrekt skriven? 

 

D3: Jag gillar inte sådana här repressalier och sådant, men det är självklart att om 

man inte fattar lappen, den som står och läser så får de skriva om den tycker jag. 

Det är ju någon stackare som ska föra ner detta i någon form av besultslogg och då 

bör man ju skriva rätt ord. 

 

I: Ja, står det inte vem den ska till blir jättesvårt så klart på matrisen också givetvis. 

Det kan ju också vara ett visst problem, att folk inte ger sig tillkänna eller glömmer 

bort frågan och så vidare. 

 

D3: Och i detta fall när projekteringsledaren skriver ner detta så fattar hon inte allt 

som skrivs eller görs, hon kan ju sin grej och då måste ju jag som skriver en lapp 

tänka att hon ska förstå vad jag skriver. Annars är det ju bortkastat.  

 

I: Om du tittar generellt på visuell projektering och sedan även vidare på hela 

planeringen tror du att det finns mycket mer utvecklingspotential generellt över 

alla dessa faser och kanske inför i vissa faser där de inte används? Är det bara 

början detta? 

 

D3: Ja, jag menar i projektering och så, jag personligen tänkte först när jag såg det 

här. Så tänkte jag vad är detta för fjant och sätta post-it lappar. Men det var ju 

jättegott, jag gillar när jag blir övertygad om något om vad jag tror från början, 

och det vart jag övertygad om från början efter första mötet, att wow detta är ju 

skitbra! Men absolut skulle man kunna använda det på fler ställen det tror jag. Och 

i detta projekt så har Skanska tagit visuell planering även till vad de kallar 

driftsättning i slutet. Och just nu är vi väl klara snart nu med projekteringen och 

det är ju bra att vi ändå fortsätter att träffas. Man kan kalla det visuell planering 

eller vad som helst, ja. 
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I: Jag har inte så mycket mer frågor, är det något som du känner spontant att du 

vill tillägga? 

 

D3: Ja, sedan är det, det som man för ner då, alla lappar. De förs ner i ett dokument 

som heter beslutslogg. Och beslutsloggen är egentligen kontraktet, det är det man 

köper. Vi har en funktionsentreprenad där man under resans gång bestämmer 

vilka funktioner vi ska ha i huset. En vanlig klassisk totalentreprenad, där har man 

en ramhandling att de här funktionerna ska vi ha! I detta falla så har vi haft en 

systemramhandling och sedan under resans gång så har vi tillsammans talat om 

vilka funktioner vi har. Detta för man ner på lappar som sedan förs ner i en 

beslutslogg och då är egentligen beslutsloggen själva kontraktet. När man 

besiktigar sedan så undrar någon vad man har köpt, ja det står i beslutsloggen. Det 

är ju det huset ska ha. 

 

I: Det förs en dialog helt enkelt från början, beslutet fattas i samband med den 

lappen. Man för dialogen via tavlan och lappar. 

 

D3: Ja, sedan är det en ABT, alltså en totalentreprenad där entreprenören har 

ansvaret ändå av funktionen och det får man ju skriva i sina avtal och så som man 

har gjort här då. Men annars enligt ABT så om beställaren säger något, att det ska 

vara en grön vägg istället för en vit vägg då har beställaren tagit över funktionen 

på väggen. Men inte i det här fallet för då står det att entreprenören är 

funktionsansvarig. 

 

I: Den beslutsloggen anser du egentligen då är oerhört viktig i samband med detta 

helt enkelt? 

 

D3: Ja, det gör jag. Sedan tycker jag att, det har jag haft i andra projekt att 

projektörerna ska använda beslutsloggen som en checklista, så att det finns en 

signatur efter varje grej så man repeterar att ha med allt som man har beslutat 

om. 

 



Bilaga 

47 

I: Det för mig till tanken, här skriver man ju hela tiden till vilken grupp frågan är 

riktad, till arkitekt eller till rör eller vem det nu är. Men man skriver aldrig från 

vilken person det kommer, det kan alltså komma från samma grupp, rör och så 

vidare. 

 

D3: Ja, det ska man ju skriva. 

 

I: Ja, det ska man skriva men ibland när frågan läses så vet man inte vem det är 

som har ställt frågan, ibland träder inte denna fram. 

 

D3: Ja, ja. Precis! Från vem det är och vem det är till och sedan då i beslutsloggen 

då så man kan smart och enkelt filtrera vem som har ställt frågan och vem som har 

besvarat frågan. Sedan kanske inte jag är intresserad av vad det ska vara för färg 

på väggen och sådana frågor så tar jag bort allt A. 

 

I: Ja, det är ju en utveckling givetvis. Det går nog att göra mycket med det här 

dokumentet egentligen för att få det riktigt schysst. 

 

D3: Ja, men förtryckta lappar tror jag på, det är ju bra! 

 

I: Ja, det tycker jag också är en väldigt god idé. Det behöver ju inte ens vara på 

post-it lappar med klister när man ändå använder en magnet. Det är en lätt grej 

att ordna? Hur tycker du att ledningen fungerar idag med dessa två projektledare 

som driver mötet framåt? Skulle du vilja se några förändringar där? 

 

D3: Nej, jag tycker att det är bra! 

 

I: Ja, okej! Tycker du att de behöver vara två stycken? 

 

D3: Från början var det en från Cowi som var vår projekteringsledare när vi gjorde 

hus 60, i projekteringsfasen. Sedan har ju han stannat hemma i Göteborg och så 

tyckte väl dem att de två som styr mötet idag att de klarar av och sköter detta 

jättebra. 
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I: Det finns absolut inget att säga så, de själva kanske tycker att det inte är så bra 

men.. 

 

D3: Ja, nej, men det räcker ju med en. Det gör det absolut. 

 

I: Nej, det har väl med den ständiga utvecklingen att göra, som hela tiden pågår 

och kompletterar varandra bra. 

 

D3: Ja, precis! 

 

I: Har du något annat du känner att du vill tillägga som du känner är relevant? 

 

D3: Ja, jag är övertygad och tycker detta är riktigt bra, jättebra! 

 

I: Ja, men det tycker jag märkas. 

 

D3: Ja, med min erfarenhet då, jag är ju så gammal så jag har ju sett att det stora 

framsteg mot tidigare där hälften har somnat. 

 

I: Nej, men då har som sagt inte jag några fler frågor utan tycker jag har fått svar 

på det jag undrat. Stort tack för att du ställde upp!  

 

D3: Ja, man vill ju vara med och bidra till utvecklingen! 

 

 

  



Bilaga 

49 

Deltagare 4 – VVS-konstruktör 

I: Hejsan! Till att börja med så vill jag att du berättar själv om din roll här.   

 

D4: Jag är VVS-konstruktör. Sysslar mest med rör och gas men även ibland även 

med ventilation. 

 

I: Och det är den rollen du har nu här på sjukhuset? 

 

D4: Ja, det är konstruktör för rör och gas. 

 

I: Tack, vad snällt! Det ska nog inte behöva vara så avancerat men det är lika bra 

att be om tillåtelse. Hur länge har du varit med i denna bransch? 

 

D4: Ja, i cirka 20 år.  

 

I: Ja, på sjukhuset här då, har du varit med sedan hus 60? 

 

D4: Nej, jag har varit med sjukhuset länge men inte på denna nivå, det har varit 

mer, bygg om dessa tre rummen om man säger. Men säg i alla fall de senaste 10 

åren då. 

 

I: Men då har det blivit några år då? Har du jobbat med visuell planering i 

projekteringsfasen, som jag kallar visuell projektering. Har du varit med på mycket 

sådant tidigare också? 

 

D4: Nej, det är första gången faktiskt. 

 

I: Som du är med nu? 

 

D4: Ja, nej, i hus 60 då, fast då var det ju oftast inte jag som gick på mötena utan då 

var det ju vår projektledare då, så det är först nu då som jag har fått tagit den 

rollen. Då har jag bara hoppat in på de mötena då ledaren inte har kunnat. 
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I: Jaha, okej! Kan du då i sådana fall säga att du upplever någon större skillnad på 

hur det var då när ni hade dessa möten mot hur det ser ut idag? 

 

D4: Nej, det tycker jag nog inte att det är. 

 

I: Det har väl inte hänt så mycket heller kanske och det är svårt för dig när du inte 

har varit på så många möten heller? 

 

D4: Nej, så klart att det är ett större hus så det kanske är mer frågor så, jag vet inte 

hur full tavlan var då. 

 

I: Nej, precis. Lite kuriosa kanske men det var 654 frågor på tavlan under hus 60, 

bara 50 frågor på hus 53/54. Men andra grejer då, har du reflekterat över om det 

är fler som använder datorer, paddor och sådana saker eller var det lika många 

som tidigare? 

 

D4: Det tror jag kommer mer och mer och att det tar med sig den ut med den här 

Mavis-modellen och sådana saker. Det kommer mer och mer. 

 

I: Vad kallade du den, Mavis-modellen? 

 

D4: Det är ju den här modellen vi har med alla rör, kanaler, steger och ser att 

liksom vi har jaha, ligger du där på 2,70 då finns det plats och jag kan ligga på 2,90 

eller, ja.. 

 

I: Så den har inget med PlandGrid att göra, det är något helt annat? 

 

D4: Ja, nej. 

 

I: Okej! Tycker du det finns något som jan förbättras gällande dessa möten, för jag 

tänker från den här enkätundersökningen, nu har jag bara fått en lapp då från dig, 
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då valde du att sätta en trea i betyg av fem möjliga på visuell projektering mot ett 

traditionellt möte, har du någon bakgrund till det? 

 

D4: Alltså jag tycker att det är, det är svårt. Ja, jag tycker, det beror väl på vilken 

typ av frågor man har men mina frågor blir sittande rätt så länge sedan om det 

beror på mig eller om det beror på frågan eller om det beror på vem frågan är 

riktad till. Det vet jag inte riktigt så jag tycker att det där fråga, svar. Ja, vissa av de 

där lapparna har ju funnits i fyra år nu. Det här om reservgasen till IVA till 

exempel, den sattes ju upp redan i hus 60 och det skedet för dessa hus har båda 

varit ett paket och var för sig, om man säger. Så att..  

 

I: Det fanns bygghandlingar för allting. 

 

D4: Ja, så då kan jag nog känna att det går väldigt långsamt. 

 

I: Ja, det måste man väl säga om det tar fyra år. Ja, då ligger ju funderingen på är 

inte saken utredd eller du får inte svar på frågan? 

 

D4: Vi satt ju senast igår faktiskt, vi skulle gärna vilja ha det där svaret så att det 

kommit in loggen idag. Men då är det så här att imorgon ska entreprenörerna 

lämna ett nytt pris på hela paketet och beroende på vart det landar så vet man då 

om det finns utrymmen i budgeten för det här då. 

 

I: Egentligen har svaret kommit en gång men det är kanske inte rätt svar då helt 

enkelt? 

 

D4: Alltså, svaret på frågan var ju lämna pris och det har vi ju gjort, men vi har inte 

fått svar på, javisst, vi tar den och gör den för vad det nu kostar, några 

hundratusen. Så det är ju det vi vill ha svaret på liksom nu när vi ändå grejar så 

hade det ju varit fin, fint om de där rörledningarna hade varit med i tänket. 

 

I: Det är liksom därför du anser att visuell projektering generellt också då inte är.. 
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D4: Alltså, generellt behöver det ju inte vara dåligt, så är det ju. Men mina frågor 

har ju nog generellt sett suttit väldigt länge, sedan är det ju inte säkert att det är 

metoden det är fel på. Det är inte säkert de inte hade suttit lika länge i ett protokoll 

eller i någon annan mötesform också. 

 

I: Som i traditionell projekteringsform tänker du? 

 

D4: Ja, precis, till exempel. 

 

I: Ja, för det var just det. Jag hade två frågor på den här enkäten, den ena hur man 

tyckte mötet fungerade idag och den andra vad man tycker om visuell projektering 

generellt och av dig hade svaren fått genomsnittsbetyget tre då och det var du 

faktiskt unik med. 

 

D4: Jasså, haha, tycker alla att det är bra? 

 

I: Det var väl någon mer som inte tyckte att något möte var helt bra, men överlag 

så tycker alla att det är väldigt bra. Men det är ju det som gör det intressant för då 

är det ju någon som vågar stå för vad det faktiskt tycker och är av andra åsikter 

och det är därför jag vill prata med dig. Då kommer ju följdfrågan, vad tycker du 

man skulle kunna göra då, för att det skulle kunna bli bättre, generellt sätt nu då, 

inte bara här på sjukhuset. 

 

D4: Alltså, det beror ju på. Jag tycker det är svårt att veta vem av dessa 25-30 

personerna man ska fråga och som man ska lyssna på som har mandat och säga ett 

ja eller ett nej. För många gånger kommer det igång en diskussion men lappen blir 

kvar också. 

 

I: Utan att det bildas en grupp då? 

 

D4: Ja, eller utan att det bildas ett svar så den kommer bort om man säger så. 

 

I: Ja, jag tänkte på de här arbetsgrupperna? 
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D4: Jaha, ok, om det blir en arbetsgrupp, i och för sig, de lever ju också över tid, det 

här med takhöjningen och det här, det lever ju. 

 

I: Det är just det som är tanken då så att säga att man inte ska diskutera detaljer 

under den här första timmen då. Det kanske är där som du upplever att det blir lite 

galet? Om du inte får något beslut och du vet inte vem som har mandat att svara 

på det? 

 

D4: Nej, det vet jag ju inte riktigt heller, så jag vet inte riktigt vem det är jag ska 

ligga på och säga, du jag vill ha svar på min fråga. För beställaren är ganska stor. 

 

I: Ja, tror du att det skulle underlätta om man på något sätt kunde få namnlistor så 

man faktiskt vet vem det är som står huvudansvarig så man kan ställa frågan till 

rätt person? 

 

D4: Alltså man kanske kan ha personen då, vem är det som ska svara inte bara 

beställaren då kanske, eftersom den organisationen är så stor. Det skulle vara lite 

mer specifikt, ja, jag vet inte. 

 

I: Ja, du ser i alla fall en utvecklingspotential där. Men om du då skulle titta på ett 

mindre projekt, skulle du ha de problemen då tror du eller är de borta? 

 

D4: Nej, men om man har ett mindre projekt så har man en mindre organisation så 

måste man ju tro att det är. Då borde ju den där processen bli enklare. 

 

I: Då är kanske visuell projektering näst intill felfritt kanske? 

 

D4: Ja, så kan det ju vara, absolut, ja. 

 

I: Men det vet vi ju inte förens man har provat, så är det ju. 
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D4: Det beror säkert på individerna som är med i projektet också, hur driven du är 

och engagerad du är i att svara och så. 

 

I: Ja, men absolut! Så om du, ja, du tror helt enkelt att det blir bättre i ett mindre 

projekt än när det blir större, så kan man väl sammanfatta det? 

 

D4: Det kanske är bra i ett stort också, det är ju, det har ju, sina vinster också 

självklart. Att de där lapparna sitter där och förhoppningsvis så läser ju rätt 

person. 

 

I: Vad tycker du är det stora vinsterna då, med visuell projektering i den 

bemärkelsen? 

 

D4: Ja, de finns ju faktiskt kvar frågorna till svaret kommer för där tror jag ibland 

att det där protokollet är lite luddigt från vanliga möten. Att man liksom pratar 

runt grejer och så blir inte att det kommer med i alla fall som det är tänkt. Vad var 

det där, missade vi information. 

 

I: Ja, precis. Och vid sådana möten kan man skjuta problemet framför sig istället, 

här sitter den ju väldigt tydligt, den ropar på något sätt när den sitter på tavlan 

och lyser med sin färg. Tror du möjligen att en digitalisering skulle underlätta?  

 

D4: Ja, det tror jag.  

 

I: Hur då, på vilket sätt tror du att det underlättar? 

 

D4: Om du inte är där då och tittar på tavlan. I detta projekt är det ju personer som 

kommer från andra delar av Sverige, till exempel Göteborg. Då kan ju de titta på 

tavlan hemma så kan du ju hänga med på ett annat sätt om du inte är här. 

 

I: Men då saknas ju den där mötesnärvaron där du kan prata med någon öga mot 

öga. Det kanske blir ännu svårare? 
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D4: Ja, jo. Men du kanske kan förbereda dig då, har du inte varit här nu då så kan 

du kolla in så här, men är det några frågor till mig. Då kan du ju förbereda dig tills 

nästa möte kommer då så du kan säga ja eller nej. 

 

I: Det bygger på att du har mötena kvar då också helt enkelt? 

 

D4: Ja! 

 

I: Precis! Sedan skulle väl allt detta med avsändare och grejer kanske skulle 

fungera bättre. Du kanske är inloggad på datorn innan för att skicka lapp? 

 

D4: Ja, du kanske kan lämna ditt svar också där då, digitalt. Men att det ändå på 

något sätt läses upp på mötet. Det tror jag på absolut. 

 

I: Ser du några andra för- och nackdelar med digitalisering? 

 

D4: Det är ju dumt att säga att man ska ha både och då förstås för det blir ju 

väldigt talande när lappen sitter där visst du kan ju visa upp din skärm, så ser du ju 

att den sitter där också. 

 

I: Men det är väl lite med det där mjuka mänskliga man vill åt när man pratar om 

detta att det ska vara något du kan se och ta på. Men det betyder inte att det inte 

finns utveckling helt enkelt. Varför tror du då generellt att det har fungerat så bra 

här då, på sjukhuset? För jag menar när de har satt igång hus 60 och byggt klart 

och allt det här så har det funkat väldigt bra? 

 

D4: Det är nog för att det finns ett driv i projektet liksom på något sätt. Det finns 

inte samma driv i alla projekt. 

 

I: Nej, tror du att det här hade fungerat lika bra om man inte hade använt visuell 

projektering? 

 

D4: Nej, det tror ju i alla fall ingen annan efter vad jag har hört. 
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I: Nej, men nu frågade jag ju dig. 

 

D4: Nej, men vi sitter ju här också, och det tror jag gör mycket. Då får man snurr på 

det då. 

 

I: Ja, alla är ju i närheten, saknas någon så är det bara att gå bort och fråga. Det är 

ju en fördel givetvis. Engagemang och driv är ju alltid viktiga frågor för att något 

ska bli bra. Men du känner inte att det är något annat då, du tror inte att det är 

den visuella projekteringen som är framgången? 

 

D4: Ja, alltså, jag vet inte, jag har inte gjort det någon annanstans. Jag har inte 

gjort några sådana här långa projekt heller, så oftast kanske du gör någonting 

några veckor eller månader och sedan är det färdigt. Och då kanske de ringer och 

frågar några gånger under byggtiden och frågar, du hur tänkte du här eller så här 

såg det inte ut eller så kommer det tillbaka en skrynklig pappersrulle med 

relationsunderlag. Det är sällan som du får vara med under hela skedet på sättet 

men här får du det eftersom hela skedet är så långt. Och att det är verksamhet hela 

tiden då, dels som har åsikter och dels en del saker som fungera på andra sidan en 

vägg eller dörr eller vad det kan vara. Så är det ju oftast inte annars. 

 

I: Detta är ju ett väldigt tekniskt projekt så sett. Upplever du det som en rolig 

utmaning eller upplever du det som att fasen, vart ska jag få plats med mina rör 

då? 

 

D4: Nej, jag tycker att det är jättekul men sedan är det klart att man ibland blir lite 

frustrerad med det där att du aldrig blir klar. Varje vecka kommer det en ny 

ändring, så, det måste jag erkänna. 

 

I: Men det är klart att det blir så också. Det är ju så stort så det blir omfattande och 

att det givetvis springer iväg också ibland. Men det är ingenting som känns svårt 

att bemästra till sist? Att man alltid rider ut vågen? 
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D4: Ja, men nu alltså känner vi ju varandra så pass väl, det var ju jobbigare i början 

och gå in och sätta sig på ett sådant möte med 25-30 stolar är fulla och du inte 

känner att du har koll. Ja, och sedan nu, kanske man inte ska säga när man bli 

inspelad men, alltså, du möts ju med viss skepsis som tjej och blond och blåögd 

kanske från början, men när du sätter dig där så säger alla såhär. Ja, nu har vi gjort 

plan 1, är det någon som behöver vara, eller nu har vi inga mer problem, så 

kommer jag, men hallå, vatten rinner neråt liksom. Det du ska spola ner, det 

händer något i våningen under och det kan jag känna var jobbigt i början 

 

I: Ja, du upplevde väl den ack så konservativa byggbranschen. 

 

D4: Ja, men faktiskt, det var faktiskt väldigt jobbigt. 

 

I: Jag kan förstå det på något sätt faktiskt. 

 

D4: Sedan kan det ju hända så här att du ska vara 50 år sedan om du är man eller 

kvinna kanske inte spelar någon roll utan det ska synas att du har erfarenhet, det 

kanske hade varit lika svårt om den som var ny var en kille som va nybörjare. För 

det får man väl säga att de flesta där inne, det är inte första gången de bygger ett 

sjukhus, så är det ju. 

 

I: Nej, det märks ju. Men du menar alltså i sådana fall att denna visuella 

projektering den tvingar att du måste lyfta frågor? 

 

D4: Ja, den tvingar ju på ett sådant sätt att du måste prata högt inför denna 

gruppen då liksom. 

 

I: Då är det väl ännu viktigare att det är rätt personer? Det faller tillbaka i samma 

mönster hela tiden. Närheten, rätt personer, engagemanget och enkelheten samt 

snabbheten kan man väl sammanfatta det i som gör att det blir bra. Är det något 

annat du skulle vilja tillägga gällande detta som du tycker är viktigt? 
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D4: Nej, men det är väl viktigt att alla respekterar det där som det var idag att det 

är närmaste tiden att först har vi möte och sedan arbetsgrupper att man försöker 

att vara här och var tillgänglig. Sedan är det väl klart att det alltid kan vara andra 

saker som kommer mellan som också är viktiga då. 

 

I: Ja, det är ju i arbetsgruppen som man verkligen löser de stora frågorna då i alla 

fall. Det är kanske där du känner att du saknar dina svar? 

 

D4: Det är väl inte alltid man känner så kanske, att det är rätt personer som deltar 

i den gruppen då. Det kanske är rätt personer på det stora mötet då men att, ja, jag 

vet inte. Det är svårt. Och det är många arbetsgrupper som inte blir färdiga efter 

att mötet är avslutat. 

 

I: Är det svårt att få rätt personer till gruppen, kan det saknas någon? Eller den 

kanske själv inte tycker att den ska vara delaktig 

 

D4: Det är väl kanske ofta så att det kanske saknas någon från verksamheten kan 

jag känna. 

 

I: Ja, det behövs ju också givetvis, men de får bara sina granskningshandlingar att 

titta på? 

 

D4: Ja så är det ju. 

 

I: Så det skulle du vilja ändra på och utveckla? 

 

D4: Ja, det skulle jag. Det tycker jag skulle vara värdefullt. 

 

I: Det är ju egentligen oerhört viktigt när du bygger, det är ju de som ska vara 

verksamma helt enkelt. Ska man bygga mot gemensamma mål som man gör på det 

här sättet med partnering och visuell planering så är det ju en väldigt viktig faktor 

för det är ju där den största tiden ligger sedan, det är ju inte byggtiden som är 
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längst. Det är en bra åsikt tycker jag. Har du inget mer att tillägga nu så känner 

jag mig faktiskt ganska nöjd med mina frågor. 

 

D4: Nej, men det blir bra så tror jag. 

 

I: Kommer jag på något mer så hör jag av mig igen. Då avslutar jag med att tacka 

dig för att du ställde upp på intervju. 
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Deltagare 5 – Projektledare Landstinget 

I: Hej! 

 

D5: Hallå! 

 

I: Till att börja med så vill jag att du berättar vad för roll du har i detta projekt? 

 

D5: Jag är Landstingets projektledare, alltså beställarens projektledare åt 

Landstingsfastigheter då, för att vara riktigt formell. 

 

I: Hur länge har du jobbat åt Landstinget och Landstingsfastigheter då? 

 

D5: Nu måste jag tänka efter här, hmm, det måste bli fem år nu i augusti. Jag 

började egentligen när det här projektet startade. Ja, i hus 60 då. Jag anställdes här 

för att jobba som projektledare i det här projektet kan man säga. Det var därför 

jag började här, för att få jobba i hus 60-projektet. 

 

I: Och det fungerar bra tycker du? 

 

D5: Det fungerar jättebra!  

 

I: Har du jobbat med visuell planering eller visuell projektering som jag vill kalla 

det eftersom det är under projekteringsfasen som jag tittar på, tidigare? 

 

D5: Nej, nej, ja, i väldigt lite, i något enstaka projekt men inte i den här 

utsträckningen kan jag säga. Mycket mindre grejer, man kan säga att jag har 

provat lite bara. 

 

I: Upplever du någon skillnad hur det var när ni började med detta för 5 år sedan 

och hur det ser ut idag? 

 

D5: Tänker du på våra möten som vi har idag nu? 
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I: Ja, precis, jag tänker väl främst på torsdagsmötena nu då. 

 

D5: Ja, det har nog, från början alltså så var vi ju gamla rävar alla vi i detta 

projektet så man har ju lite i ryggsäcken med sig. Så svårigheten i början var ju 

litegrann att hålla styrning på mötena.  Alltså, vi hade det gamla arvet kvar och 

ville gärna prata lösningar direkt. Men det var väl den skillnaden i den första delen 

men sedan styrde vi upp det där och fick in det där tänket så småningom att vi 

löser ingenting vid sittande bort utan vi fick bort detaljpratet och det gäller att 

vara lite tuff där i början. Men annars har det inte varit något större utan det har 

bara rullat på kan jag säga. 

 

I: Så det är inga större förändringar där förutom att ni har lärt er hur det 

fungerar. Är det något du ser eller känner idag att du saknar på dessa möten som 

du tycker att det kanske man skulle kunna införa någon gång? Om du har 

reflekterat på något någon gång? 

 

D5: Nej, egentligen inte, inget som jag kommer på så här direkt. Om jag får fundera 

ett par dagar så kanske det kommer något, men inget så där spontant 

 

I: Nej, det är inget solklart som du vet saknas? 

 

D5: Nej, jag tycker att vi får med oss det mesta. 

 

I: När jag deltog på vad jag kallar mötesanalys i mitt examensarbete och då har 

det kommit kommentarer från dig att du upplevt att de här frågorna har varit upp 

för diskussion tidigare, är det något som brukar vara vanligt? 

 

D5: Nej, men det är nog lite speciellt nu alltså i, grunden i det vi gör nu. Vi har ju 

projekterat en färdig bygghandling sedan har vi gjort omtag på vissa saker nu i 

projektering under våren nu. Vi gjorde bygghandling 2014 på det här. Det är lite av 

en omprojektering och det är där tankarna blir lite fel. Det är därför jag tar upp 

det här så många gånger att vi har en färdig bygghandling och så är det vissa 
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delar som vi skulle jobba med, som är rena omprojekteringar som vi gjort lite mer 

än planlösningsförändringar. Men helt plötsligt så börjar man ta omtag på större 

saker det är där jag säger, ja men det här har vi redan bestämt någonting om. Jag 

känner igen fast man kan säga att vi börjar i andra hörn som vi egentligen inte ska 

ha med nu över huvud taget. Det är det som är problemet. Och det kanske är en 

vilja, alla vill ju göra lite bättre tror jag, om man säger så. Det är ju bra i och för sig 

men vi har ju en budget som vi måste förhålla oss till Sedan är ju många 

tekniknördar och man vill utveckla saker och ting då. Sedan har vi ju lärt oss en del 

då, ska inte säga något annat också, vi har ju byggt ett hus trots allt så vi ska ju ta 

med oss erfarenheten, men ibland är det. Luftledningen idag var ju typexempel, vi 

har ju en gång för tre år sedan bestämt att den där ska bort. Så var det, så har vi 

projekterat, sedan är det helt plötsligt någon på driften som tycker att den där nog 

bra att ha kvar, nu. Vi har kunnat byggt sade jag, då hade den åkt bort. Det är ju 

det jag säger och menar med omtag, det blir lite för mycket omtag i för många 

frågor ibland kan jag tycka då. Det är bara det egentligen. 

 

I: Ja, jag ville reflektera över det då det blir intressant. Tanken blir ju för mig att 

har den lappen varit uppe tidigare, är frågan felaktigt ställd eller får personen inte 

rätt svar. Det har inte med det att göra över huvud taget med andra ord? 

 

D5: Nej, det är ju det att vi har gjort, vi har projjat detta en gång tidigare. Jag 

försöker ju att begränsa att vi bara vara på de delarna vi ska projektera om och 

inte i hela huset helt plötsligt. Det var ju lite det som jag menade med omtag då. 

 

I: Ja, precis! Men vad tycker då om dessa två projekteringsledare som ni jobbar med 

här då? Du tycker att de också gör ett bra jobb generellt sett? 

 

D5: Ja, det tycker jag! Vi har ju bytt nu då så vi hade en annan projektledare 

tidigare. Han kom som konsult från Cowi. Han höll ju tidigare ändå från 2014 så 

att säga då. Sedan tycker jag att, och då var ju han här tre dagar i veckan över hela 

den projektering då och drev den då. Och sedan när det blev det här omtaget då så 

tänkte jag ska vi verkligen behöva ta hit en från Göteborg för att lösa, det var ju 

flytt av en sal egentligen och flytt av personalen till att börja med. Sedan vart det 
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lite mer i själva striden. Så vi diskuterade med honom och nej, vi kan nog klara 

detta själva i själva projektet då och det har fungerat jättebra! 

 

I: Det har även uppnåtts ganska stora framgångar med hus 60, det har flutit på 

väldigt bra vad jag har förstått. Vad skulle du vilja säga är nyckeln till framgång 

för detta? 

 

D5: Det har flutit på otroligt bra. Men det är många faktorer som är nyckeln, hmm, 

ena delen är ju arbetssättet partnering då naturligtvis, det skulle inte ha fungerat 

annars.  

 

I: Ja, visuell planering kommer från partnering och Lean och detta så det är 

naturligt att de funkar bra ihop. 

 

D5: Ja, jo. Så är det, men arbetssättet med visuell projektering kan man genomföra 

utan att det partnering. Partnering är ju en del i det här och vi har ju byggt upp, de 

personerna som jobbar i projektet är ju handplockade mer eller mindre. Det är ju 

den första grundstenen vill jag påstå, det är mycket viktigt! Och även konsulterna, 

både entreprenör och konsulter är ju liksom, vi har ju byggt ett lag för att kunna 

göra detta jobb, så är det ju faktiskt. Det är den ena delen, sedan så tycker jag ju att 

engagemanget hos alla är oerhört högt, alla har ju tyckt att det är ett roligt projekt 

att vara i och det är ju ett tekniskt avancerat projekt. Så man ser att det är kul för 

alla att vara med i ett sådan avancerat projekt och det bygger ju också det här med 

engagemang och lagkänslan och alltihopa. Och på det sättet vi har lyckats att bli 

effektiva då kan jag tycka. I mötesplanering, i våra möten, i visuell projektering och 

tidplanejobbet inte att förakta. Att vi har lyckats att få med från A till Ö säger jag i 

tidplanen. Ifrån när vi började och projektera redan i programhandlingsskedet 

fram till första operation i en och samma tidplan. Det är en framgångsfaktor kan 

jag säga. Det har ju varit något nytt för verksamheten i slutet att börja jobba med 

tidplaner och förstå att om inte vi nu gör det här då kanske vi inte kan operera den 

6/4. Det händer något om man flyttar saker i en tidplan så händer det något och få 

det där att hänga ihop, det har varit en framgångsfaktor kan jag säga. 
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I: Tror du att det har en stor påverkan att det är så att ni blir många inblandade, ni 

sitter ju många under samma tak i projekteringskontoret här och att det då blir så 

pass stort och omfattande att det underlättar? 

 

D5: Så är det! Stora projekt har ju faktiskt lite mer resurser, trots allt. Så är det ju 

faktiskt att vi har kunnat då. Vi började ju med partnering redan år 2000 så 

byggde vi hus 1 och, vi säger jag, jag var ju inte här då, jag jobbade ju på andra 

sidan bordet då i och för sig. Men jag var involverad i projekten, men, och även de 

här hus 1 och hus 2 och där var ju tankesättet att vi skulle sitta i ett gemensamt 

projektkontor. För att lyckas ha det här med korta beslutsvägar och effektivare tid. 

Det lyckades vi inte riktigt med där. Det blev inte riktigt bra, så när det här 

projektet startade så var den en av delarna att vi skulle ha ett gemensamt 

projektkontor. Det har ju verkligen varit en framgångsfaktor, vi har ju suttit 

projektörer och konsulter, alltså, konsulter, entreprenörer och beställare har ju 

suttit under samma tak ända sedan vi började det här projektet. Och varit på plats 

här. 

 

I: Var det något ni misslyckades med, att inte få projektkontoret att funka? 

 

D5: Nej, alla projektörerna var inte på plats. De kom på mötena och gled sedan ut 

igen. In och ut så här och beställaren och entreprenören satt på olika ställen. Två 

olika hus. Så det blir inte riktigt effektivt och bra alltså. 

 

I: Så ni höjde de kraven inför detta bygge helt enkelt kan man säga? 

 

D5: Yes! Så gjorde vi och det är en stor framgångsfaktor kan jag säga. Att kunna 

jobba så här, och det ser vi på de här mötesdagarna. Ta som torsdag när vi kör 

visuell projektering så är det ju effektiva möten och sedan efteråt med rätt 

personer på rätt möten som pratar om rätt saker. Sedan sitter inte sådana som inte 

har med det att göra bara för att det är ett möte som alla måste vara på. Det är 

rätt intressenter och det är där effektiviteten ligger. 
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I: Det gäller ju visuell planering egentligen över huvud taget, eller projektering då, 

att ni inte bara sitter här då, men här kan ni ju gå och hämta någon då om den 

saknas på ett möte, det vinner man mycket på.  

 

D5: Ja, det ser vi ju nu mellan dig och mig här. 

 

I: Ja, precis så gick det ju till faktiskt!  

 

D5: Ja, och det är ju det som är så klockrent va. 

 

I: Om vi då pratar visuell projektering generellt då, inte bara här vad anser du är 

nyckel till framgång då? 

 

D5: Just i det konceptet? 

 

I: Ja, precis! 

 

D5: Ja, men alltså framgång i den visuella projekteringen är just det här att man 

inte sitter och löser frågor runt ett bord där det sitter 20 personer och det är två 

stycken som pratar en teknisk lösning. Alltså, jag har ju suttit på 

projekteringsmöten som har tagit 4-5 timmar, och det är rätt vanligt i 

byggbranschen, ett traditionellt projekteringsmöte, så börjar man alltid med A-

frågor så har man ju alltid den där dagordningen så burkar någon komma sist 

framåt 12 om vi börjar 08 och hans frågor är ju lika viktiga säger jag. Hans 

tekniska frågor är exakt lika viktiga som den personen som började klockan 08. 

Men då har ju alla redan tröttnat, framförallt alla som har suttit inaktiva på ett 

möte och då blir det jobbiga frågor som han ska ta helt plötsligt. Ja, men gud ska du 

ta det där nu, det är ju snart lunch. 

 

I: Sedan så tänker jag också, om jag får utveckla det ännu mer så är det ett mindre 

projekt. En stressad entreprenör han kommer nog inte på ett sådant möte över 

huvud taget kan jag tänka mig. 
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D5: Ja, nej, De stressade börjar så här. Kan du ta mina frågor först. Det är rätt 

vanligt. Jag ska gå klockan 10 jag, kan du ta mina frågor först. Ja, det kanske är ett 

behov ändå och höra lite grann vad som pågår för alla aktörer ändå i ett projekt. 

Så försvinner den aktören, om det nu är en entreprenör så kommer den tillbaka om 

tre veckor, du har inte sett honom på tre veckor! Här har vi den möjligheten med de 

här korta mötena och rycka in folk på ett möte och under den här dagen. Och det 

säger jag fungerar i alla projekt. Även om detta är stort projekt där vi har resurser 

och kan sitta tillsammans plus att vi har konsulter här tre dagar i veckan. Men 

även om det är ett litet projekt så kan man begära att alla som är med i det 

projektet kan ägna en förmiddag eller en dag till projektet. Man kn ju vara på ett 

ställe där det finns en tre, fyra konferensrum som man kan ha visuell 

projekteringsmöte på morgonen sedan så ägnar man dagen åt tekniska möten så 

har man en återsamling klockan 13 istället. 

 

I: Och har du inte något möte eller samråd idag så kan man alltid koppla upp sin 

dator och jobba på plats. 

 

D5: Ja. Precis! Du finns på plats och det är det som är det viktiga så går det en dag 

eller en halv dag varannan eller var tredje vecka eller vad det är som krävs. Det 

kan man göra i alla projekt. Och det är där problemet ligger idag där vi har just det 

där med att man glider in på ett möte och går innan det är färdigt och kommer 

inte tillbaka förens om tre veckor och det har inte hänt någonting. Det är ju liksom 

förödande då.   

 

I: Det för mig lite grann till tankar om att digitalisera detta, vart står du kring det? 

Vad ser du för för- och nackdelar runt det? 

 

D5: Ja, jag ser ingenting, Sweco har ett sådant system tror jag så det finns faktiskt. 

De har ju tagit det här ett steg längre, just det här med digitaliserat sådant system. 

Ja, men alltså det spelar ju ingen roll egentligen. 

 

I: Jag tänker att det här visuell med dessa fysiska lapparna det är mer mänskligt 

och mjukt på något sätt. 
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D5: Ja, nej jag har inga synpunkter där egentligen, det viktiga är att få till det 

sättet att arbeta. Men sedan är det ju som du säger, det kanske är lättare att få den 

här stora bilden och se lapparna och räcka lapparna till varandra. Mötet, så att 

interaktivt prata med varandra så här är viktigast. 

 

I: Nej, mötet och arbetsgrupperna kommer man aldrig ifrån helt enkelt om man 

säger så det måste man ha. 

 

D5: Nej, men om lapptavlan ersätts av en digital bild, jag vet inte.. 

 

I: Ja, det beror på. Ibland kan det vara lite struligt vem det ska till, vem som det 

kommer från, ibland missas det lite som ska skrivas ibland. Det är ju detaljer men 

sådant borde man kunna eliminera digitalt. 

 

D5: Det man skulle kunna använda för att snäppa upp det litegrann det är ju att 

påminna digitalt, alltså, gå inte och läs nu, har du några lappar som du ska svara 

på. Då kan man skicka ut den där digitala bilden till alla en vecka innan mötet. Gå 

igenom lapparna nu och var lite förberedd för mötet nästa vecka. Så kan man ju 

använda den digitala världen mer då än att vi har en tavla på hjul som står just i 

projektkontoret. 

 

I: Men kommer du åt informationen då också, då kan det ju bli mer 

hemmaliggande, liksom följa projektet som via något sorts protokoll. 

 

D5: Ja, nej, jag ser att det finns små digitala system men jag är inte insatt i det på 

något sätt. Jag tycker det här vi har funkar väldigt bra. 

 

I: Ja, bevisligen!  

 

D5: Du vet man får ta ett litet steg i taget i byggbranschen. 
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I: Jag kan även tänka mig förtryckta lappar, en sådan grej kan jag tänka mig skulle 

underlätta mycket. 

 

D5: Ja, sådant finns också i branschen redan där det står till och från och allt det 

där redan förtryckt. Det finns också, vi har inte använt det bara så att säga i detta 

projekt. Vi har ju tyckt att det varit så jäkla bra så vi har ju även kört visuell 

driftsättning.  

 

I: Jaha, okej? Vill du utveckla? 

 

D5: Om du vänder på tavlan som vi använder så finns det en till tavla som du säkert 

har sett. Det är visuell driftsättning. Där hade vi ju möten på precis sammas sätt 

där alla verksamhetschefer var delaktiga inför driftstarten. Det blir ju så här med 

frågor och svar, vem äger frågan och vart landar den. Sedan sitter vi på nästa 

möte, vem har tagit den frågan och vi läste i protokollet och det hände inte så 

mycket. Så vi sade faktiskt det att vi provar med visuell driftsättning. Så vi vände på 

tavlan så körde vi det istället och hade med alla instanser då för frågor att komma 

ut till huset för verksamheten. Det har fungerat precis lika bra som projekteringen 

kan jag säga. Vi har jobbat på samma sätt med lite startmöte innan, satt oss i 

grupper, vilka behöver sitta ihop med landstingsservice och diskutera vart 

sängarna ska landa, hur ska vi hantera blod, vart ska vi lägga kläder, sådana 

lappfrågor. Så vi hade cirka 150 svar där också. Inför driftsättningen av huset, det 

har fungerat jättebra!  

 

I: Ja, det kommer ni givetvis fortsätta med fortsättningsvis också. 

 

D5: Jajamän!  

 

I: Ser du fler möjligheter till detta också då? 

 

D5: Vi pratade om nu faktiskt om samordningsmöte som vi har på torsdagar, vi har 

ett samordningsmöte innan vi projektledningsmöte som vi har på fredagar. Vi 

prata just om det att det här samordningsmötet ska vi försöka lyfta ett snäpp nu, 
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för det är lite det här protokollmötet. Det släpar lite där faktiskt och vi var inne på 

det nu att vi ska ändra på det forumet också till någon form av visuell samordning. 

Vi får väl se om vi lyckas med det. 

 

I: Det tror jag nog att ni kommer att göra.  

 

D5: Man får lyfta det varje gång vet du. Ja, men det är ju en hit kan jag säga, så är 

det ju faktiskt. 

 

I: Ja, personligen då, jag har ju varit med på lite praktik och semestervikariat och 

det tar oerhört lång tid och man blir trött, speciellt när man sitter som observatör 

och student som aldrig har något att fråga. 

 

D5: Nej, det är klart det är förödande och det är som natt och dag. Jag vet inte om 

du har intervjuat projektchefen? Han och jag satt ju här i början och funderade på 

vad det är som är fel. Kan det vara så bra, kan det verkligen fungera så enkelt. Vad 

är haken, när får vi en käftsmäll tillbaka? Det har vi inte fått än och vi har ju byggt 

ett hus!  

 

I: Det finns ju inte här och jag tror det handlar om att gå tillbaka det här mjuka 

mänskliga som gör det hela lite nervöst om man ska plocka in detta med 

digitalisering och den eran i det.  

 

D5: Så kan det vara och som vi sade så tog vi det ju ett steg här nu då och just det 

som vi tog idag, eller igår kanske det var. Man ser ju direkt vart man har ett 

bekymmer. Om nu inte beställaren kan stå upp och svara på sitt så du har hur 

mycket lappar som helst i beställarkolumnen och det vill man ju liksom inte 

uppleva om du så är beställare eller entreprenör. Då har vi ett problem, varför kan 

inte beställaren svara på frågorna, varför kan inte arkitekten svara på alla frågor 

som finns. Ja det är för att vi har resursproblem kanske. Det syns ju så väl alltså. En 

sådan sak är lätt att mörka annars. 

 

I: Det blir helt enkelt väldigt visuellt. 
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D5: Exakt, det är det blir. Hade de varit traditionellt så hade han kunnat mörka 

med att det pågår men det händer inget från telefonen och hans kontor. Det är du 

ju ingen som vet, här framgår det. Så är det och det är jättebra! 

 

I: Det visuell är bra och väldigt tydligt genom att folk kan gå och titta på det när 

som helst och måste gå och titta på det för att se det. Har du något som du själv 

skulle vilja tillägga, jag börjar känna mig nöjd med mina frågor? 

 

D5: Nej, det är väl det här med att få folk att tänka om och vi är ju trots allt 

tekniker vi som jobbar här och väldigt fokuserade på att lösa problem, alltså vi går 

ju uppstuds på allt och det är ju på det man måste liksom vänta lite med på dessa 

möten. Det är väl det, att få folk att tänka om, det är väl den grejen egentligen. Man 

löser det inte vid sittande bord utan att rätt personer löser problemet. 

 

I: Byggbranschen har väl varit ganska konservativ länge så det är ju oerhört roligt 

att det händer grejer och att det är så mycket som händer under denna korta tiden, 

väldigt mycket. 

 

D5: Oerhört konservativ, men som du säger roligt att det händer så mycket nu! Alla 

tycker nog att det är bra tror jag. 

 

I: Ja, det verkar som de flesta tycker att det är väldigt bra. Och det är väl det som 

gör mitt arbete ganska svårt egentligen. 

 

D5: Att leta problem? 

 

I: Det finns ju faktiskt inte så mycket, nog för att det finns detaljer som man kan 

prata mycket om men ni vet så väl om dem redan så att det. 

 

D5: Man får väl påminna lite här om att kom nu ihåg att sätter du upp en lapp så 

har du inte löst problemet, du äger frågan tills problemet är löst. Du som har satt 

upp frågan har visualiserat problemet och du äger frågan och du äger 
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frågeställningen. Se också till att det blir en arbetsgrupp och se till att du också får 

svar på frågan. 

 

I: Ja, jag känner mig rätt så nöjd nu och du känner dig nöjd så.. 

 

D5: Ja, absolut, vi använder ju till visuell planering när vi driftsätter hus numera, 

innan själva driftsättningen. Så vi använder det i tre forum nu, visuell projektering, 

visuell driftsättning fastigheten och visuell driftsättning verksamhet. Så det är i tre 

forum vi använder det i och det funkar exakt lika bra i alla tre. Det var 

installationssamordnare som höll i detta och det är svårt för en 

installationssamordnare att få svar på alla frågor när huset ska driftsättas. Vem är 

det som tar hand om det bekymret? Vem är det som fixar det problemet? Så han 

hade dessa torsdagar till detta också. 

 

I: Du får helt enkelt en plan B direkt. 

 

D5: Javisst! Alla entreprenörer sitter på plats, vad är det för bekymmer? Vad är det 

vi ska driftsätta nu, nästa vecka, vad är det för problem, vad har vi gjort med 

sådant som inte funkar, vem fixar det och så vidare. Det har också varit jäkligt bra! 

Helt suveränt!  

 

I: Ja, men vad skönt! Då tackar jag dig för att du ställde upp lät mig intervjua dig! 

 

D5: Det var så lite så och lycka till! 

 

I: Tack så mycket! 
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Deltagare 6 – Kvalitetsledare, VVS-plan 

 

I: Hejsan, hejsan! Vart jobbar du och vad har du för roll i detta projekt? 

 

D6: I hus 60-projetktet är jag kvalitetsledare för luftandningsinstallationer och jag 

jobbar på VVS-plan i Karlstad.. 

 

I: Inget i hus 53/54? 

 

D6: Jo, det är samma roll där. 

 

I: Hur länge har du varit verksam i denna bransch då? 

 

D6: Sedan 1976. 

 

I: Och då har du varit på VVS-plan sedan dess? 

 

D6: Nej, det är ganska nytt företag, jag har jobbat på Qvist konstruktionsbyrå i 

många år, delägare där från 1990 till 2011 tror jag. Och sedan var jag på en 

entreprenadfirma som heter Bacho ventilation. 

 

I: Hur länge har du jobbat tillsammans med Landstinget då? 

 

D6: Sedan 2000 ungefär tänker jag. 

 

I: Är det i samband med att ni började mes hus 60? 

 

D6: Nej, det är ju tidigare, var på vårdcentraler i Kristinehamn bland annat. 

 

I: Nej, just det, hus 60 började ju betydligt senare. 

 

D6: Ja, 2012- 2013 någonstans. 
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I: Ja, precis! Har du några tidigare erfarenheter kring visuell planering?  

 

D6: Nej, det har jag inte, detta är mitt första projekt. 

 

I: Jag tittar ju då på projekteringsfasen i mitt arbete, som jag då kallar visuell 

projektering. Skulle du säga att du upplever någon skillnad från hur det var när du 

började här med den här visuella projekteringsdelen och som det ser ut idag? Om 

du upplever någon större skillnad på hur genomförandet är? 

 

D6: Hur vi beter oss och hur vi sköter projektering nu jämfört med hur det var när 

vi startade? 

 

I: Ja, precis! När ni började med detta. 

 

D6: Ja, man har väl mer funnit sin roll hur man ska, hur det fungerar på ett annat 

sätt. Man känner sig mer trygg. I början kände sig ju alla lite frågande varför de 

skulle göra så. Eller hur det skulle bli när alla bekantade sig. 

 

I: Ni har hittat era roller skulle man kunna säga? 

 

D6: Ja, precis! Hur man ska bete sig, för att få ut det man vill. 

 

I: Ett beteende för mötets skull tänker du då? 

 

D6: Ja, ja! 

 

I: Ser du någon skillnad att användandet blivit något annorlunda, är det mer 

digitala enheter idag, eller skrivs det ännu med block och penna? 

 

D6: Fast det beror inte på mötena, men det beror på andra orsaker men, nej, på 

mötena så är det inte så digitalt. Det skulle man väl kunna tänka sig som en 

utveckling kan jag tycka då. 
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I: Ja, precis. Det kommer lite frågor om det längre fram. Ni har ju haft en väldigt fin 

framgång med det här, jag tänker då framförallt på hus 60, vad skulle du vilja säga 

är nyckeln till den framgången? 

 

D6: Så upplever ju vi också som är deltagare i projektet. Ja, en stor del tror jag 

beror på projektledaren som är rätt så rutinerad. Han vet vart det brukar gå snett 

och vad som brukar fungera. Jag tror att det ligger mycket i det att det är en bra 

projektledare. 

 

I: Tänker du på honom från Göteborg för hus 60 eller de två som är projektledare 

idag? 

 

D6: Nej, jag tänker på Landstingets projektledare. 

 

I: Jaha, du tänker på beställaren om man uttrycker sig så? 

 

D6: Ja, det gör jag! 

 

I: Ja, där har du kanske en poäng, ser du något mer? 

 

D6: Ja, de som är med i projektet är ju till stor del utvalda människor som man vet 

leder projektet på ett sätt som man har tänkt sig. Och det är ju ett väldigt stort 

engagemang. Jag tänkte på mötet som vi hade senast så när det är 30 sekunder 

kvar tills mötet ska börja så börjar mötet och alla är på plats. Det är inte helt 

vanligt att det är en sådan disciplin och engagemang på alla möten. 

 

I: Nej, det har ju inte med visuell projektering att göra om man säger, men det är ju 

en framgångsfaktor givetvis för att folk är intresserade för det här projektet.  

 

D6: Det är det som är den stora grunden till att det har gått så bra som det har, det 

tror jag, engagemanget. 
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I: Många nämner också det här att ni har ett gemensamt projektkontor som en stor 

framgång i det här. 

 

D6: Så är det! Det löser mycket med en enkel fråga över en kafferast istället för att 

det blir en massa skickade dokument utan här får man sitt svar direkt. 

 

I: Precis! Men om du skulle då kunna tänka dig ett sådant här koncept på samma 

sätt, skulle det kunna bli lika framgångsrikt om det vore ett mindre projekt tror 

du? 

 

D6: Det beror enbart på människorna som är med, hur disciplinerande de är och 

hur mycket det vill höll jag på att säga. Jag har varit med på andra möten där det 

inte fungerar. 

 

I: Okej, vill du utveckla det? 

 

D6: Ja, det är. För det första är det viktigt att den som håller i mötet är neutral, 

alltså att han inte är för engagerad i för många frågor. Han ska ju ägna sig åt att 

hålla ihop mötet och bryta när det blir långa diskussioner. Annars blir det lätt att 

om det är någon som är engagerad i så blir det genast många frågor som tar för 

mycket tid och de andra skiter i det. 

 

I: Då faller det i traditionellt mönster. 

 

D6: Ja, på sina frågor och så bryter man när det kommer andra frågor som han 

inte känner igen då. Så jag tror att det är, den som håller i mötet är viktig kugge 

för att det ska fungera bra.  

 

I: Som i det här fallet så är det ju två projekteringsledare där jag har närvarat. Men 

det skulle väl fungera lika bra med en eller vad tror du? 

 

D6: Det gör det säkert. 
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I: Ser du några fördelar med att de är två? 

 

D6: Ja, om ena blir sjuk! 

 

I: Ja, det är klart att då, ifall det blir något manfall på det viset då. Om du skulle 

vilja se till se till visuell projektering generellt, vad skulle du säga är framgången 

med det? 

 

D6: Det är att mötena går så fort och att man ändå får ut det man vill av det. 

Annars får man ju ändå sitta och lyssna på. Ja, det kan ju vara ett gäng på 20-30 

personer som sitter en förmiddag och lyssnar på olika saker som man inte har 

något att göra med. Man har ingen delaktighet i det egentligen. Typ färgsättning 

eller dörrfunktioner eller om jag ska prata om mitt ventilationsaggregat så är det 

inte mer än kanske fem personer som är intresserad av det. På dessa 

projekteringsmöten så bryts de isär i särmöten. Och sedan är det återsamling. Jag 

tycker det fungerar jättebra! 

 

I: Det är helt enkelt att det inte diskuteras detaljer under själva huvudmötet utan 

att man bildar arbetsgrupper som man gjort här.  

 

D6: Och där ligger det ju i att mötesledaren engagerar sig i det och styr upp den 

biten. 

 

I: Ja, att det inte blir detaljprat. Lite tidigare nämnde du att ni också är väldigt 

många personer som är engagerade här och driva och intresserade av att det ska 

gå framåt. Gäller inte det i sådana fall ett generellt visuellt planeringsmöte i 

sådana fall? För jag tänker att man gå till exempel laget runt och fråga, det lyfter 

väl fram även personer till att kunna ställa frågor eller att du måste tala inför folk 

ibland helt enkelt? Blir det inte viktigt att det alltid är rätt personer i alla dessa 

möten? 

 

D6: Jo, så är det. Man måste ju ha sin frågeställning klar innan mötet. Man kan ju 

inte sitta där och komma på, man måste vara lite förberedd. 
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I: Precis, men det driver liksom allt framåt litegrann. Nu nämnde jag lite om vi 

skulle ha ett mindre projekt, tror du det skulle fungera lika, bra. Detta är ju ändå 

Värmlands dyraste projekt och väldigt omfattande. 

 

D6: Jo, det kan man, men det kräver ändå en viss proffsighet av de som håller i 

mötet. Det är inte säkert att du har den kompetens i ett litet projekt. 

 

I: Nej, så är det. Men själva konceptet med visuell planerings skulle kunna fungera 

menar du men att det återigen att det ska vara rätt personer då också. 

 

D6: Sedan är det ett litet projekt så kanske man ändå måste umgås en del för att 

hitta rätt och då kanske man hinner beta av de där punkterna innan de kommer 

upp. Det är skillnad på ett så stort projekt för det kan dra ut på mötet i så många 

timmar vilket det kanske inte gör på ett mindre projekt. 

 

I: Ja, precis! Det kanske blir klart innan du har hunnit lära känna dina deltagare. 

 

D6: Ja, så kan det vara. Ett annat mindre projekt där man ändå dricker kaffe så 

kanske mötet är klart innan du har druckit upp kaffet. 

 

I: Här har de ju inga direkta regler för att få sätta upp en lapp på tavlan eller en 

agenda som de följer, även om det finns en agenda och det finns vissa regler. Men 

det är inte dokumenterade, vad tror du om att dokumentera sådana regler? Att ni 

skulle kunna ha en liten lapp, ett A4-ark eller motsvarande? 

 

D6: Hur man ska bete sig på mötet menar du? 

 

I: Ja, det här med att sätta lappar så det blir korrekt och att man har en ungefärlig 

agenda så man vet vad mötet innehåller. 

 

D6: Det kan ju vara bra eftersom det är en ganska ny företeelse så kan det vara bra 

att förklara för folk. Men det finns nog tror jag? 
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I: Här har jag efterfråga det så men då hade de inget utan det var ju mest oskrivna 

regler. Men sedan vet jag att andra företag har det givetvis då. Ja, jag tänker att 

här spelar det inte så stor roll just nu, ni känner varandra ganska väl och ni har 

detta i bakhuvudet men vad händer om det kommer in en ny person som inte vet 

något, kan det inte vara lämpligt att ha en sådan lapp då? 

 

D6: Då lyssnar han två gånger så är han med på hur det fungerar. 

 

I: Ja, du tror att det är så, så pass enkelt att. Enkelheten är en stor vinst också helt 

enkelt. 

 

D6: Ja, det är den. 

 

I: Om vi pratar om detta med digitalisering och utveckling åt det hållet? 

 

D6: Det som är intressant med den visuella projekteringen är ju hur beslut 

dokumenteras. I en beslutslogg, och det vet vi ju inte riktigt hur det fungerar sen 

när det ställs på sin spets kan man säga. Om man efter ett år kommer på att något 

blir fel så ska man gå tillbaka och se hur det beslutet är taget, vi vet ju inte hur så 

pass lätt spårbart det är och hur man utläsa ansvarsförhållandet i det beslutet. Det 

har vi inte provat riktigt än. 

 

I: Den beslutsloggen blir på något sätt kontraktet? 

 

D6: Ja, alltså, det blir lite kom ihåg, det blir lite platt. 

 

I: Ja, för där är beslutet fattat helt enkelt och där har godkännande getts. 

 

D6: Mm, det blir ju mer tydligt i ett normalt, traditionellt byggmötesprotokoll då. 

 

I: Det är ju egentligen en viktig grej att ha koll på den beslutsloggen. 
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D6: Ja, för mycket av det vi gör är ju sådant som ska ligga till grund för framtida 

tvister och oklarheter och sådant.  

 

I: Ja, precis! Där kan man ju se något först när prövning kommer, men det kan ju 

dröja ett tag. 

 

D6: Vi hoppas att det aldrig kommer! 

 

I: Ja, men så klart! Men om det kommer så är det först då som det blir provat. Vad 

tror du själv om det då, tror du att det kan skapa problem? 

 

D6: Det är alltid ett problem när det blir sådana lägen men jag tror inte det är så 

mycket sämre än ett vanligt protokoll inte. 

 

I: Nej, men det finns ju ändå någon form av dokumentation kring det, när det är 

beslutat och av vem och så vidare då. Om vi återgår till delen om digitalisering då, 

tror du att det skulle vara lämpligt att ha en digital tavla istället för att ha den som 

finns idag? 

 

D6: Ja, jag var helt inne på det, men sedan så finns det vissa som är emot eftersom 

då är man inte tvingad i att gå på mötet. 

 

I: Jo, men det kan man väl ha med ändå, att du ska ha ett möte? 

 

D6: Annars så kan man ju ha sin tavla med sig och så kan man se vilka punkter var 

det som var till mig nu då. Annars måste man gå mötet för att veta vad man ska 

lösa till nästa gång. 

 

I: Ja, du menar att om man sätter ett obligatoriskt möte så kanske det ändå inte 

kommer folk för det ser ändå sina frågor. 

 

D6: Det har löst sina frågor de hade. 
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I: Och då finns det ursäkter helt plötsligt? 

 

D6: Ja! 

 

I: Håller du med om det då eller tror du fortfarande att det skulle gå att göra 

digitalt? 

 

D6: Jag tror inte det skulle minska deltagarantalet, det tror jag inte. 

 

I: Inte i ett sådant här projekt när det är ett sådant engagemang i det heller och då 

gäller det kanske att ännu mer trycka på det här dokumentet som jag pratade på 

innan att var med på mötet, det är en av nycklarna. 

 

D6: Ja, och det blir det ju fler som kan ta del av det här spelet, som inte behöver 

vara med på mötet men ändå kan se vad de andra hade för sig. Det är ändå ingen 

jätteviktig grej, det tror jag inte. 

 

I: Att ni har nått framgång det är ju inget att diskutera. 

 

D6: Så känner vi själva! 

 

I: Ja, det står ju ett hus här ute så det är ett uppenbart resultat, så det har ju 

fungerat. Det är en bra metod. 

 

D6: Ja, just att det går så fort. Jag vet inte om du har varit med på andra 

projekteringsmöten? 

 

I: Jo, jag har deltagit på några stycken och kan väl säga att när man har varit på 

praktik och inte har något att säga utan bara observerar så blir man ganska trött i 

ögat efter fyra timmar. Jag upplever en enorm skillnad. 

 

D6: Ja, det är många frågor som stökas undan på ett par minuter bara, det är ett 

fantastiskt sätt jobba. 
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I: Jag tänker även om det gällande digitalisering, en fördel om du ska skicka upp en 

lapp så kan du skriva på din dator, du måste fylla ifrån vem det kommer och till 

vem det ska, eller kanske vara inloggad, då vet du vart det kommer ifrån. Då kan 

du spåra frågan hela vägen tillbaka. 

 

D6: Jovisst, men om det nu sitter en lapp som någon har glömt att skriva sin 

signatur så är det ju inget jättejobb att reda ut vart den kommer ifrån. Man kan ju 

ofta härleda det på frågeställningen vem som är i behov av svaret så det är inget 

stort bekymmer. 

 

I: Jag har hört någon tidigare som har nämnt att det är svårt att veta vem det är 

man ska fråga som person även om man vet vilken roll man ska in i, men vem är 

det som fattar beslut och har mandat att fatta beslut. 

 

D6: Mm, men det är ju mötets roll att styra det till rätt person, alla runt bort hjälps 

åt och ser till att frågan kommer till rätt person. Man för en dialog och får hjälp 

där att komma rätt. 

 

I: Bara du driver din fråga tillräckligt mycket så kommer du hamna hos rätt person 

till sist. 

 

D6: Ja, lyfter jag en fråga eller ställer den till fel ställe så blir jag tillrättavisad där 

så att det blir rätt på mötet. 

 

I: Ja, så det ska inte vara ett problem egentligen? 

 

D6: Nej! 

 

I: Är det något mer som du ser som är en fördel med visuell planeringen, inte bara 

under projektering utan om det är applicerbart i fler varianter? 

 

D6: Ja, det tror jag, i mycket! 
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I: Ja, du ser en stor utvecklingspotential på det sättet också då? 

 

D6: Ja, nu är våra möten så pass stora att det finns behov av smågrupper i gruppen, 

då kommer det till sin rätt tycker jag. Då sparar du genast tid. Att det är två eller 

tre som träffas istället för att det är 20. 

 

I: Ja, och så sitter ju de som inte är berörda med och får åsikter om det som 

egentligen inte rör dem. Om man delar i grupper så är ju de som är intresserade 

med i den gruppen. Ser du någon baksida med visuell planering över huvud taget? 

 

D6: Nej, det är väl just hur den här dokumentationen håller och att den är spårbar 

så att man hittar rätt. Nej. 

 

I: Nej, det är som du säger, något vi inte hoppas på blir provat. 

 

D6: Nej, om det blir utbrett i branschen så kommer det bli provat det är ett som är 

säkert. 

 

I: Jag tycker inte jag har mer specifika frågor till dig nu, om inte du har något som 

du själv vill tillägga eller utveckla? 

 

D6: Nej, vi jobbar ju med ett program som heter PlanGrid som du kanske känner 

till? 

 

I: Jajamän! 

 

D6: Vi har en kille här som gillar detta och är framåt med teknik, han säger att det 

påminner mycket om visuell planering och att vi skulle kunna använda det som en 

digital tavla och som ett verktyg för att kunna ha det här som ett bollplank för 

lappskrivandet då. Men om vi kommer prova det på hus 53/54, men det tror jag 

inte. 
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I: Utvecklingsmöjligheterna finns ju där helt klart, men det kanske är bättre att ta 

upp den frågan med personen som gör jämförelsen. 

 

D6: Ja, det är ju det. Annars är det väl inte så mycket mer att säga som jag tänker 

på just nu. 

 

I: En annan sak jag har fått höra nu är förtryckta lappar som kan eliminera vissa 

problem med till och från och så vidare. 

 

D6: Ja, men från oss har det även var mycket tugg och skämt också då så att det är 

ingen belastning direkt. 

 

I: Jag upplever inte några stora problem heller. 

 

D6: Mycket tjat om hur man river av lapparna för att klistret ska sitta kvar och 

sådana saker.. 

 

I: Jasså, sådana detaljer.. Men då känner jag mig nöjd och tackar dig för att du tog 

tid för denna intervju! 

 

D6: Tack själv och lycka till! 
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10.5 Bilaga 5 – Förslag på lathund till visuell projektering 
 

Riktlinjer för visuell projektering 
 

Agenda 
 

1.4 Mötet öppnas 

1.4 Information 

1.4 Beslutslogg 

1.4 Från- och tillmatris 

1.4 Nya frågor, varvet runt 

1.4 Arbetsgrupper,  

återsamling på utsatt tid 

1.4 Mötet avslutas 

10.6 Bilaga 6 – Förslag på förtryckta 
lappar till tavlan 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Mötesregler 
 

 Närvara på alla möten 
och kom i tid 
 

 Avsätt morgonen och 
förmiddagen för mötet 

 
 Detaljprata endast i 

arbetsgrupper 
 

 Följ regler för 
lappskrivande 

 

Ställa en fråga 
 

 Skriv från- och 
tillintressent 
 

 Skriv ditt namn 
 

 Skriv dagens datum 
 

 Skriv din fråga 
 

Svara på en fråga 
 

 
 Skriv ditt namn 

 
 Skriv datum då svaret 

gavs 
 

 Skriv ditt svar 
 

Det finns inga 
onödiga frågor! 

Hjälps åt att guida 
frågan rätt! 

Förbered dig 
inför mötet! 

Skriv tydligt! 
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10.6 Bilaga 6 – Förslag på förtryckta lappar till tavlan 
 

 


