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VALLA COACH STEG 3 

Förord 

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhälls-
byggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som 
realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built 
Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom 
ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för 
Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar.  

VALLA Coach är ett av projekten som har genomförts i programmet. VALLA Coach 
initierades som projekt under 2016 och har sedan dessa genomförts i tre steg. Syftet 
var att skapa förutsättningar för att öka produktivitet och säkerhet på 
byggarbetsplatser. Ett av målen var att utgå från företagens och projektens behov och 
utifrån det ta fram metoder och verktyg. Det andra målet med projektet var att hitta 
sätt att implementera och därigenom skapa ett beständigt lärande och bestående 
förbättring.  
 
VALLA Coach har letts av Kajsa Simu i nära samarbete med Lars Stehn, LTU, Christine 
Räisänen, Chalmers, Martin Rudberg, LiU, Jarkko Erikshammar och Matilda Höök, LTU 
och har genomförts i samverkan med Bo Klok, Ikano Bostad, NCC och Veidekke. 

 

Luleå, 28 februari 2021 
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VALLA COACH STEG 3 

Sammanfattning 

Projekt VALLA Coach har genomförts i tre steg där den här slutrapporten primärt 
handlar om steg 3 men avser att ge en helhetsbild av projektet som sådant.  

Det övergripande syftet med VALLA coach är att skapa förutsättningar för förbättrad 
produktivitet och säkerhet på byggarbetsplatser, förankrat till vetenskapliga noder. I 
Steg 3 har målet varit att validera tidigare utvecklade metoder samt att utbilda VALLA 
Coacher i metoder och ett coachande förhållningssätt för att åstadkomma beständigt 
lärande och bestående förbättringar.  

Steg 3 har genomförts som en modulbaserad uppdragsutbildning där deltagare från 
partnerföretagen har bidragit med validering av metoder och samtidigt tränats till 
VALLA Coacher. Varje företag har därmed erhållit VALLA Coacher med förmåga att ta 
vidare metoder och verktyg som utvecklats gemensamt.  

För utvecklingen av metoder och verktyg i plattformen har teorier om expansivt 
lärande legat till grund vilket innebär att utvecklingen skett i steg med iterationer av 
utveckling och test baserat på förutsättningar och behov hos deltagande företag. För 
implementering och validering av utvecklade metoder har teorier om dubbel-loopat 
lärande legat till grund vilket innebär att reflektioner om såväl metoden som dess 
tillämpning blir basen för kunskapshöjningen.  

Resultatet av genomförda valideringar visar att samtliga metoder och verktyg bidrar 
till att skapa värde var och en för sig men även i ett gemensamt sammanhang. Det var 
även tydligt att flera av utmaningarna med att implementera i företagen var 
gemensamma vilket tyder på att det inte är företagsunika eller projektunika lösningar 
som bidra till framgång. Det som däremot var skillnad var sättet från företagen att 
hantera och möta utmaningarna med stöd till sina deltagare.  

Den första slutsatsen med VALLA Coach som helhet är att den iterativa processen med 
att förstå behovet och förutsättningarna är nödvändigt för att lösa grundorsakerna till 
ett problem. I det här fallet innebar det att fokuset på att hitta metoder för att mäta 
styrdes om till att bli metoder som efterfrågar mätningar och uppföljningar.  

Den andra slutsatsen är att de metoder och verktyg som satts samman i en plattform 
ger förutsättningar för att skapa bättre flöden och därmed ökad säkerhet och 
produktivitet på byggprojekt och därmed även i byggföretagen. 

Den tredje slutsatsen är att den iterativa processen som byggt på `praktisk tillämpning 
– göra själv – reflektera – lära´, med hjälp av feedback och samspelet mellan individer, 
akademi och företag varit av stor betydelse för att utveckla såväl metoder som 
arbetssätt med att tillämpa desamma. 

Den fjärde slutsatsen är att för att lyckas med en bestående förändring så krävs att det 
finns ett syfte och ett mål på en övergripande nivå i ett företag. Det räcker inte med att 
utbilda individer om det inte finns en tydligt uttalad ambition om vad dessa individer 
ska åstadkomma. Resultatet blir då att kunskapen och förmågan stannar hos individen 
och inte ger full utväxling hos deltagande företag.   
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VALLA COACH STEG 3 

Summary 

Project VALLA Coach has been implemented in three steps where this final report is 
primarily about step 3 yet intends to provide an overall picture of the project as such. 

The overall purpose of the VALLA coach is to create the conditions for improved 
productivity and safety at construction sites, anchored to scientific nodes. In Step 3, the 
goal has been to validate previously developed methods and to train VALLA Coaches in 
methods and a coaching approach to achieve continuous learning and lasting 
improvements. 

Step 3 has been carried out as a module-based commissioned training where 
participants from the partner companies have contributed with validation of methods 
and at the same time trained as VALLA Coaches. Each company has thus received 
VALLA Coaches with the ability to take forward methods and tools that have been 
developed jointly. 

The development of methods and tools in the platform has been based on theories of 
expansive learning, which means that the development has taken place in steps with 
iterations of development and testing based on the conditions and needs of 
participating companies. For the implementation and validation of developed methods, 
theories of double-loop learning have been the basis, which means that reflections on 
both the method and its application become the basis for the increase in knowledge. 

The results of completed validations show that all methods and tools contribute to 
creating value individually but also in a common context. It was also clear that several 
of the challenges of implementing in the companies were common, which indicates 
that it is not company-unique or project-unique solutions that contribute to success. 
What was different, however, was the way the companies handled and met the 
challenges with support for their participants. 

The first conclusion with VALLA Coach is that the iterative process of understanding 
the need and the conditions is necessary to solve the root causes of a problem. In this 
case, it meant that the focus on finding methods for measuring was shifted to becoming 
methods that demand measurements and follow-ups. 

The second conclusion is that the methods and tools put together in one platform 
provide the conditions for creating better flows and thus increased safety and 
productivity on construction projects and thus also in construction companies. 

The third conclusion is that the iterative process based on `practical application - do it 
yourself - reflect - learn´, with the help of feedback and the interaction between 
individuals, academia and companies has been of great importance for developing both 
methods and working methods of applying the same. 

The fourth conclusion is that to succeed with a lasting change, it is necessary that there 
is a purpose and a goal at an overall level in a company. It is not enough to educate 
individuals if there is no clearly stated ambition for what these individuals are to 
achieve. The result is then that the knowledge and ability stays with the individual and 
does not give full exchange to participating companies.  
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VALLA COACH STEG 3 

1 Introduktion och bakgrund 
Baserat på behovet av en konkurrenskraftig byggsektor i Sverige initierades projekt 
VALLA Coach.  

Valla Coach har varit ett arbete som genomförts i tre steg.  

Första initiala fasen var att identifiera vilka behov och förbättringsområden, metoder 
och verktyg, för ökad produktivitet och säkerhet, som deltagande partnerföretag såg i 
sina företag och projekt. Konkret förtydligades en hypotes om att en mobil ”vallabod” 
förankrad till vetenskapliga noder som på byggarbetsplatsen mäter, analyserar och 
coachar företag och byggprojekt till effektiva produktionsmetoder skulle bidra till att 
öka produktiviteten.  

Den andra fasen av VALLA Coach utvecklade ett fungerande metodpaket där delarna 
utvecklades och testades i pågående verksamhet. Konkreta mål var att utveckla ett 
öppet, standardiserat och produktionsnära metodpaket, baserad på: 

• Att snabbt kunna läsa av ett byggprojekt genom att mäta, 
analysera, förbättra och följa upp produktiviteten på 
byggarbetsplatsen, 

• Att coacha medarbetarna till att själva identifiera och vidta rätt 
åtgärder för att hitta effektiva och säkra produktionsmetoder, 

• Att med hjälp av digital mätutrustning skapa data som blir 
underlag för analys för vidare process-, produktions- och 
teknikförbättringar, och 

• Lärande och metodutveckling inom företag och mellan 
medarbetare, projekt och företag samt akademiska partners. 
 

Baserat på tidigare kunskaper om utveckling och lärande där den sociala kontexten 
ofta prioriterats ner, har angreppsättet i detta projekt varit att skapa ett bestående 
lärande och kunskapshöjning. Utgångspunkten har därför varit ett expansivt lärande 
genom ett coachande förhållningssätt där projekten och individernas behov och 
förmåga varit i centrum. 

1.1 VALLA Coach  
1.1.1 Steg 1 Identifiering av behov  
I ett gemensamt arbete med initialt 5 partnerföretag identifierades vilka behov som 
fanns i byggproduktionen för att öka produktivitet och säkerhet i genomförandefasen. 
Hypotesen var att genom faktabaserade underlag från mätning och uppföljning, 
metoder för inkludering och lärande åstadkomma beständigt lärande och bestående 
förbättring. Förutom direkta behov av mätning och uppföljning framstod behovet av 
inkluderande arbetssätt och coachande förhållningssätt som viktiga att inkludera.  

1.1.2 Steg 2 Utveckling av metoder och verktyg   
I nära samverkan med partnerföretagen utvecklades och testades olika metoder för att 
möta olika behov i de olika företagen. Resultatet var en plattform med olika metoder 
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och verktyg som alla på sitt sätt adresserade utmaningen att öka produktivitet och 
säkerhet på arbetsplatser genom ett coachande förhållningssätt. Se separat rapport för 
detaljer om respektive metod och verktyg (Simu et al , 2019; SBUF 13376). 

Figur 1 

 

Plattform och ramverk för förhållningssätt, metoder och verktyg inom VALLA Coach 

 
1.1.3 VALLA Coach steg 3 – implementering och validering 
Utifrån de första två stegen av utveckling inom VALLA Coach har steg 3 varit inriktad 
på att implementera och få effekt av utvecklade metoder och verktyg. Det 
vetenskapliga syftet med steg 3 har varit att använda metoder för intervention och 
coachning `bottom-up´ och därigenom skapa ett lärande och bestående kunskap, i de 
utvecklade metoderna. Det tillämpade syftet med VALLA Steg 3 har varit att träna och 
utveckla individer i de deltagande företagen så att de kan fortsätta arbetet i sina 
respektive företag som interna coacher och förändringsledare.   

Projektet bidrar till utlysningens syfte, att utveckla och implementera resultat, samt till 
att förverkliga Smart Built Environments effektmål på följande sätt: 

• Utbilda VALLA Coacher i metoder och verktyg framtagna i steg 2 – målet är två 
VALLA Coacher/företag samt ytterligare 3-5 VALLA Coacher utanför 
byggföretagen som kan agera som fria konsulter för fortsatt utbildning. 

• Utveckla en uppdragsutbildning som möjliggör fortsatt implementering av 
metoderna i steg 2 och som kan erbjudas fler företag. 

• Mätmetoder för uppföljning av produktivitet och säkerhet.  
• VALLA Coach framtida användare har medverkat aktivt i utvecklingen inom 

Steg 3. 
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2 Metod/Genomförande  
Hela projekt VALLA Coach har genomförts med starka inslag av tvärvetenskap mellan 
forskare och näringsliv. Forskningsdisciplinerna har spänt från logistik, byggprocess 
och mättekniska uppföljningar till lärande och beteendevetenskap. I projektet har även 
konsulter med gedigen kunskap från förändringsledning och Lean bidragit med såväl 
innehåll som genomförande av övningar.  

VALLA Coach steg 3 har genomförts som en uppdragsutbildning med 5 moduler där 
deltagande `Studenter´, (deltagare från partner företagen) varvat teorier med praktisk 
tillämpning, reflektion och redovisning under och mellan respektive träff.  

Varje modul har föregåtts av teoretisk inläsning av kursmaterial inom Lean 
Construction, Industrialiserat byggande, Coachning och Lärande organisation för att 
öka förståelsen för hur respektive del hänger ihop i ett större sammanhang.  

För att åstadkomma en bestående förändring och ett fördjupat lärande har vi använt 
Argyris & Schöns modell (Argyris & Schöns, 1978) för dubbel-loopat lärande, se figur 
2. Modellen innebär att det blir en dubbel reflektion där den första avser metoder och 
verktyg i sig och den andra loopens lärande baseras på reflektionen kring hur och 
varför en metod fungerar i den egna kontexten/företaget.  

I samband med respektive modul så har det varit en praktisk tillämpning av metoder 
och verktyg som gett deltagarna en introduktion till metoden/verktyget. Inför 
nästkommande modul har en tillämpning av nyss inlärd metod/verktyg utgjort basen 
för den hemuppgift som genomförts på det egna företaget. Totalt har våra deltagare 
genomfört 5 moduler/träffar med 4 separata hemuppgifter med tillhörande 
reflektioner om det egna lärandet.  

3 Teoretisk referensram 
3.1 Lean som medel för att skapa flöden och ständig 

förbättring  
Lean (Modigh och Åhlström, 2012) och Lean Construction (Koskela et al, 2002) har 
varit fundament och bas för arbetet. Lean är en verksamhetsstrategi som beskriver hur 
ett företag eller organisation skapar värde och bedriver sin verksamhet och utgår från 
kundbehov och vikten av att skapa flöde och ständiga förbättringar. Grundpelarna och 
principerna är att skapa flöde och leverera `just-in-time´ och att stoppa arbetet om rätt 
kvalitet inte kan hållas, reflektera och korrigera så att felet inte uppstår igen `Jidoka´. 
Lean Construction har utgått från samma grunder och principer och utvecklat metoder 
som är tillämpbara för den projektbaserade industrin som byggsektorn utgör. En av de 
bärande metoderna i Lean Construction är Last Planner (Ballard, 2000) som är en 
metod för projektstyrning och verkställande av planering. Metoden bygger på att 
inkludera utförare i detaljplanering och uppföljning och jobba med transparens och 
visualisering för ökad delaktighet. Jämfört med mer traditionell projektstyrning finns 
några viktiga skillnader, se tabell 2 som drivit på arbetet med att utveckla metoder och 
verktyg.   
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Skillnader mellan traditionell projektstyrning och Lean Construction Tabell 1 
 

Traditionell projektstyrning 
Sekventiellt fokus 

Perspektiv Lean Construction 
Kund och flöde i fokus 

Avtal och kontrakt med 
transaktionsfokus 

Kund  Samverkan för helheten i projekt – 
baserat på kundens behov 

Planering och styrning med Kritiska 
linjen, enkelriktad uppifrån ned  

Planering  Iterativ planering med utförare 
involverade 

I sekventiella steg – suboptimerat Processen -  
Projektering till färdig 
produkt 

Integrerad och parallell 

Hierarkisk med utdelande av 
arbetsuppgifter  

Styrning Inkluderande och med stort 
medbestämmande, löftes-baserad 

Varje aktivitet/moment för sig – så 
fort som möjligt, suboptimering 

Utförande Så sent som möjligt – utan att 
orsaka försening, helhetsperspektiv 

Kontroll mot kontrakt – ekonomi vid 
utfört arbete 

Uppföljning Kontinuerligt för att lära och få saker 
att hända 

Vems fel/ansvar Problem Källa till lärdom 

Inlåsning av information, ”sig själv 
närmast” 

Kultur Transparens, inkludering och 
delaktighet 

 

3.2 Expansivt lärande som grund för utveckling av 
plattform med metoder och verktyg, steg 1&2 

Expansivt lärande Expansivt lärande Engeström (1987; 2016) har använts, testats och 
validerats på olika industriella arbetsplatser, men är fortfarande ganska okänt inom 
forskningslitteratur från `Construction Management´. En av få studier som utgår från 
projektverksamhet och som använder ett perspektiv med expansivt lärande är den 
från Klitgaard et al (2016) som drar slutsatsen att fasta projektmål är ett hinder för 
expansivt lärande. Vi har genom vårt arbetssätt ifrågasatt det påståendet och har 
använt det expansiva lärandet som en teoretisk bas för att lyfta fram lärandet mellan 
projekt, organisationer och mellan näringsliv och akademi.  

En förutsättning för att förbättra produktion och prestanda är en lärande kultur som 
undersöker grundorsaker och de frågor som ligger till grund för olika antaganden och 
övertygelser, motiv och mål. Traditionella sätt att lära sig involverar oftast att lära sig 
vad andra redan vet, dvs. lära sig genom förvärv och delaktighet. Den här typen av 
traditionellt lärande resulterar dock sällan i beständigt lärande eller bestående 
förändringar. Det visar snarare att det är svårt att åstadkomma en förändring i vad och 
hur något görs enbart genom att ta del av vad andra gjort i andra kontext. Expansivt 
lärande är däremot baserat på lärande i situationer där ingen vet exakt vad som 
behöver läras. Sådan inlärning är cyklisk, bestående av sju itererade handlingar, se 
figur 2, som involverar en kollektiv inlärningsprocess. 
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Figur 2 

 

 

Expansivt lärande och de sju itererade steg som karakteriserar en lärandecykel.   
 

För utvecklingen av ändamålsenliga metoder inom VALLA Coach har det inneburit att 
deltagande företag utgått från sina behov och haft dessa i förgrunden när redan 
existerande metoder och teorier testats och utvecklats.  Ett skifte från ett lärande som 
bygger på inhämtning och direkt tillämpning av befintlig kunskap till expansivt lärande 
som utvecklas utifrån behov och situation.  Den här typen av lärande tänkesätt, som 
behöver främjas i en organisation, definierar enligt vår uppfattning dess kultur lika 
mycket som dess uppförandekod och arbetssätt. Därför har Valla Coach utvecklats med 
metoder som både underlättar och främjar en lärande kultur samt en testplattform 
som är skräddarsydd för deras ändamål. För att skapa förutsättningar för beständigt 
lärande har en bärande del i VALLA Coach varit att träna och inkludera ett coachande 
förhållningssätt och låta teorin om expansivt lärande visa vägen.  

3.3 Dubbel-loopat lärande för beständigt lärande  
Utmaningen med alla typer av lärande och utveckling är att åstadkomma en bestående 
förändring som bidrar till en eftersökt effekt. En annan närliggande utmaning är 
svårigheten med kunskapsdelning och lärande och då särskilt praktisk erfarenhet och 
tyst kunskap, mellan projekt inom företaget och mellan företag som arbetar 
tillsammans (Klitgaard et al, 2016). Lärandet måste vara handlingsdrivet och inkludera 
tid för reflektionsloopar, som möjliggör både individuell reflektion och, ännu viktigare, 
kollektiv reflektion (Räisänen och Gunnarson, 2007). Genom kollektiv reflektion kan 
både elevers och coachens perspektiv och tidigare erfarenheter utnyttjas, och nya 
perspektiv kan dyka upp och formuleras. Schön (1984) förespråkade två typer av 
reflekterande övningar för elever: reflektion över handling och reflektion i handling. 
Den förstnämnda innebär att man granskar och följer upp en genomförd handling. Det 
sistnämnda innebär kontinuerlig frågeställning samtidigt som en åtgärd genomförs där 
den avgörande frågan inte är "vad som ska göras" utan "varför ska det göras på detta 
sätt" och "vilka är konsekvenserna när det görs på detta sätt" ”Finns det ett mer 
effektivt sätt”? Med andra ord reflektion i kombination med reflekterande handling 
uppmuntrar dubbel loop-lärande, se figur 3 (Argyris och Schön, 1974), där eleverna 
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inte bara utmanas om vad som behöver förändras utan också reflekterar över sina 
egna underliggande antaganden. 

Figur 3 

 

Double-loopat lärande  
 

För att möjliggöra reflektioner och lärande i enlighet med Schöns modell på behövs 
aktiva handlingar för att nå framgång. Detta gäller kanske särskilt på tidspressade 
arbetsplatser så som en byggarbetsplats. Några av de mest kraftfulla anses vara 
handlingsbar feedback (Cannon och Whitherspoon, 2005) och snabb coaching 
(Whitmore, 2009). Dessa typer av handlingar är emellertid inte medfödda färdigheter, 
och som de flesta färdigheter, vare sig de är tekniska (hårda) eller sociala (mjuka) 
kräver träning för att bygga erfarenhet och förmåga. Även om coachning på senare tid 
har blivit en populär metod för att öka engagemang och lärande i organisationer, finns 
det fortfarande begränsat med studier i ämnet.  

3.3.1 Intervention mellan akademiska parter och företag 
Under projektets genomförande har en viktig parameter varit interventionen mellan 
akademi och företag. Det har inneburit att akademin bidragit med tillämpbara teorier 
samt kunskaper kring lärande och utveckling. Företagen har bidragit med att uttrycka 
behovet av förbättringar som är relevanta och ger effekt samt satt teorier i ett praktisk 
och tillämpat sammanhang. Det här arbetssättet har varit en förutsättning för att 
kunna hitta såväl ramverk som innehåll för VALLA Coach programmet. Från den första 
tankesmedjan inledningsvis i VALLA Steg 1 där företagens behov identifierades, till 
steg 2 där metoder för att möta dessa behov utvecklades och slutligen steg 3 där 
utvecklade metoder lärdes ut och tränades för validering tillbaka till företagen.  

Det här arbetssättet där akademi arbetat nära företagspartners förekommer redan 
idag men det finns få studier som utgår från en intervention som är nära den operativa 
verksamheten. De studier som tidigare genomförts är där ledningsgrupper haft en nära 
samverkan med akademiska aktörer för att utveckla strategier eller individer i ledande 
befattningar. Det här medför att det akademiska bidraget i VALLA Coach är av 
internationellt intresse och är publicerat i samband med en konferens (Simu et al., 
ARCOM 2020).  
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4 Resultat och analys 
Resultat från VALLA Coach projektets tre steg är en plattform med utvecklade och 
anpassade metoder och verktyg som validerats genom ett interaktivt program i fem 
moduler, se tabell 1. Fyra företag med två deltagare, `studenter´, vardera startade i 
programmet. I respektive modul deltog utöver de som deltog i hela programmet även 
ytterligare personer från de olika företagen. Bidraget från dessa deltagare till 
programmet var att få ytterligare input till validering av metoder och verktyg. Dessa 
personer deltog däremot inte i reflekterande hemuppgifter eller tränades i att bli 
VALLA Coacher/förändringsledare. Parter från akademi var närvarande under hela 
programmet i form av lärare och handledare. Totalt var det minst 3 handledare/lärare 
med vi varje tillfälle för att säkerställa ett dubbelriktat lärande mellan akademi och 
företag.  

Översikt på genomfört program  
Universitetskurs med tydliga steg för dubbel – loopat lärande  Tabell 2 

 

Metod och teori i 
respektive modul 

Plats  2-dagars aktivitet (modul) Lärande genom att göra - hemuppgift 
Reflektion på 
metod 

Reflektion 
användande av 
metod  

Reflektion på metod Reflektion 
användande av 
metod  

Industrialiserat 
byggande  
Rapid Site 
Assessement 
(RSA) 

Universitet 
med klassrum 
Arbetsplats för 
praktisk 
träning  

Översikt, RSA 
underpinning, 
Hur ge och ta 
emot feed-back 

Test av 
tillämpning av 
RSA på 
arbetsplats 
Träning 
presentation och 
återkoppling RSA  

Genomför RSA på 
eget företag 
Reflektera och 
återkoppla 

Individuell 
reflektion och 
insikter  

Stabila 
processer & 
Lean  
 

Lean 
träningscenter 
Trampbils 
fabriken 
Vibracoustics’ 
lokaler i 
Forsheda 

Lean som 
tankemodell 
Standardiserat 
arbete med 
standard 
operationsblad. 
 

Presentationer, 
Q&A, reflektioner 
Träning på 
trampbilar att 
genom standard 
montera och 
förbättra 
montagetid och 
kvalitet.  

Utveckla en 
standard för att 
förbättra ett 
arbetsmoment/pro
cess. Skriv en 
rapport och 
förbered muntlig 
presentation av 
arbetet  

Individuell 
reflektion och 
insikter 

Översikt 
Målstyrning och 
problemlösning 
Coaching  
 

Arlanda 
säkerhetspark  

Problem-
formulering 
PDCA, A3, 
Fiskben, 5 
Varför, KATA 
Coaching 

Presentations; 
Q&A, reflektioner 
Grupparbete 
med A3 metodik 
Övning i 
Coaching  

Problematisera kring 
standard – hur mäta, 
varför mäta, hur inför 
och hur träna/coacha 
andra 
Dokumentera på A3 

Individuell 
reflektion och 
insikter 

Planering och 
verkställande 
av planering 

Partner 
företagslokaler 

Sätta mål och 
följa upp 

Presentations; 
Q&A, reflektioner 

Baserat på test och 
erfarenhet av 
metoder i kursen – 

Individuell 
reflektion och 
insikter 
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med Last 
Planner 
 

Last Planner 
simulering  
 

Projektplanering 
och 
verkställande av 
planering - 
övning genom 
simulering 

utforma förslag på 
hur det kan 
tillämpas i det egna 
företaget. 

Förändrings-
ledning  
Validering 

Digital 
konferens 
(Covid-19) 

Presentationer 
av genomfört 
arbete, Q&A, 

Återkoppling och 
uppföljning  

  

 

4.1 Validering av och reflektion kring respektive 
metod  

4.1.1 Verktyg för snabb diagnos - Rapid Site Assessment, 
RSA 

Inom Lean (Womack och Jones, 2003) är en förståelse för nuläget, genom 
faktabaserade underlag, nödvändigt innan man försöker implementera 
förbättringsprogram. Inom VALLA Coach-plattformen utvecklades Rapid Site 
Assessment (RSA) som ett verktyg för att förstå nuläget på en byggarbetsplats och för 
att få en utgångspunkt för förbättringsarbetet. RSA bygger huvudsakligen på Rapid 
Plant Assessment (RPA) -verktyget som beskrivs av Goodson (2002) och har också 
påverkats av andra diagnostiska verktyg och snabbsökningsmetoder (t.ex. Upton, 
1997; Hofacker et al., 2008; Malmbrandt och Åhlström, 2013; Urban, 2015). 

RSA utvecklades för byggbranschen baserat på en workshop med företrädare för 
branschen och experter som använde RPA. Från detta skapades en första version av 
RSA av en grupp forskare, en version som senare testades på byggarbetsplatser genom 
studentprojekt och examensarbeten. Från den kunskap som erhållits från dessa 
studentarbeten utvecklades en andra version av RSA och det är den som användes och 
validerades i VALLA Coach steg 3. 

RSA-metoden bygger på tre steg: förberedelse, besök på plats och utvärdering. 
Förberedelserna inkluderar att identifiera RSA-teamet, dela ansvaret inom teamet, få 
platsinformation och sätta upp en plan för det faktiska platsbesöket. Platsbesöket ska 
vara kort (45-90 minuter) och utgörs av två delar: en genomgång och rundvandring på 
byggarbetsplatsen och en intervju med nyckelpersonal (vanligtvis platsansvarig). 
Genomförandet av de två delarna styrs av två bedömningsverktyg: RSA-
utvärderingsblad för genomgång och rundvandring och RSA-frågeformuläret för 
intervjun (figur 4). Utvärderingsbladet rankar status för tolv kategorier/områden på 
byggarbetsplatsen och kopplar till de 28 frågorna i frågeformuläret. En utvärdering 
och sammanfattning ska sedan göras omedelbart efter RSA-teamets besök på platsen 
för att diskutera och kollektivt bedöma de tolv utvärderingskategorierna för att 
identifiera de viktigaste områdena för förbättring. Teamet skriver också en kort 
rapport om sitt övergripande intryck av arbetsplatsen, och lyfter fram de kategorier 
som motiverar förbättringar såväl som de som kan vara exempel på `best practice´ för 
andra byggarbetsplatser och projekt. 
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Figur 4 

 

 

RSA utvärderingsblad för platsbesök och rundvandring samt frågeformulär för 
intervjuer 

 

 

En RSA kan således användas för att initiera ett förbättringsprogram för en 
arbetsplats, ett projekt eller ett företaget. Den kan användas för att jämföra i ett 
projekt över tid så väl som förbättringar över tid på mer generell nivå, dvs om 
utvecklingen i en projektbaserad enhet lär mellan sina projekt.   

Ett av företagen valde att gå vidare med RSA som metod för att utveckla sina projekt 
och sin verksamhet över tid. De som tränats till VALLA Coacher och förändringsledare 
påbörjade ett systematiskt arbete med att utveckla ett nytt arbetssätt för ständig 
förbättring och utveckling där RSA blev ryggraden. 

4.1.2 Utveckling av standarder för arbetsmoment och 
processer 

Standardiserat arbete är en av grunderna för att lyckas med förbättringar genom att 
skapa stabila processer och arbetssätt (Erikshammar, 2020). Vid avsaknad av standard 
så saknas den bas för att kunna göra systematiska förbättringar och effekten av 
förbättringsinsatser blir otydlig, se figur 5. 
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Figur 5 

 

Genom att ha en standard som följs upp både avseende effekt och efterlevnad 
möjliggörs förbättringar över tid.  
 

En gemensam standard innehåller därmed både en beskrivning på vad som ska göras 
men även en beskrivning på hur uppföljningen går till. Uppföljningen sker i två 
dimensioner; att det standardiserade arbetssättet ger avsedd effekt, dvs ger rätt 
kvalitet, säkerhet och tidsåtgång (=ekonomi) på en stabil nivå samt att det finns en 
uppföljning på hur väl efterlevnaden av given standard fungerar. Det är först när vi 
lever efter den standard vi upprättat som vi vet vilken effekt på tid, kostnad och 
säkerhet den faktiskt ger. Det är även först vid efterlevnad som det finns en mognad 
för att förbättra standarden. 

Varje företag, projekt och arbetsplats har sina behov av standarder varför en 
utveckling branschstandard för olika utföranden inte är aktuellt. Det som däremot kan 
vara gemensamt är tre grundläggande delar som utgör fundament för att jobba 
standardiserats:  

• Upprätta en standard 
• Tränar in och följ en standard  
• Faktabaserad uppföljning samt förbättring av en standard 
 

I upprättande av en standard är det viktigt att beskriva VAD som ska göras, HUR det 
ska göras och VARFÖR det ska göras för att åstadkomma en tydlighet i utförandet. När 
en standard ska tränas in så följer man samma steg; VAD, HUR och VARFÖR. Den 
faktabaserade uppföljningen är grunden för att veta om standarden följs och för att 
veta om standarden ger önskad effekt, varje gång.  

För att åstadkomma en förståelse och synliggöra kraften i att jobba standardiserat 
genomfördes praktisk övning och simulering av ett produktionsflöde där varje 
deltagare fick träning på samtliga tre delar. Den praktiska träningen genomfördes i ett 
produktions lab med trampbilar som objekt i produktionsflödet. Baserat på 
lärdomarna i lab-miljön hade deltagarna till uppgift att testa och planera för ett 
införande av standard (upprätta, träna, följa upp) i det egna företagets miljö och 

Förbättring

Total förbättring

Total förbättring

Förbättring

Tid

Nivå

Tid

Ingen standard Standard används 

Nivå

Ny Standard
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förutsättningar. Till uppgiften hörde även att göra en egen individuell reflektion kring 
vad som krävs för att lyckas ur ett förändrings- och ledarskapsperspektiv. Uppgiften 
och valideringen av arbetsmetoden med standardiserat arbete var utmanande då inte 
finns kultur eller vana av att jobba enligt standardiserade arbetsbeskrivningar i 
byggprojekt.  

Baserat på genomförda uppgifter, och därmed valideringar, gör vi följande 
sammanställning över vilka kritiska parametrar som behövs för att lyckas.  

• Identifiera vilka moment som är kritiska kopplat till ekonomi, kvalitetsbrist 
eller arbetsmiljö och av den anledningen är viktiga att stabilisera.  

• Tydliggöra en efterfrågan hos de som ska arbeta med att utveckla och följa 
standarder.  

• Motivera och vara tydlig med varför detaljerade mätningar av tid och kvalitet 
är avgörande. Signaler om att uppföljningar av tid känns hotfullt måste 
hanteras och adresseras för att nå framgång.  

På individnivå hos deltagarna var insikterna om betydelsen av att jobba med 
standardiserade arbetsmoment hög. I samband med simulering och träning upplevdes 
det relativt enkelt att förstå VAD, HUR och VARFÖR ett standardiserat arbetssätt skulle 
gynna arbetet på ett byggprojekt. Den förståelse ledde dock i sin tur till stor frustration 
när det kom till tillämpning ute i respektive företag.  

Citat från en av deltagarna i samband med övningen i standardiserat arbete.  

”Vi är väldigt duktiga på att planera vad vi ska göra men det brister när det gäller såväl 
att genomföra det som är planerat som att följa upp resultat och effekt av det vi gjort.”  

Citatet pekar på vikten av att inte bara upprätta standarder och rutiner utan även 
säkerställa att det sker en träning och en uppföljning på det som man valt att 
standardisera. Om de sista två stegen uteblir kommer effekten av att arbeta 
standardiserat att utebli och instabilitet med stor variation i kvalitet, säkerhet och 
tidsåtgång kommer att kvarstå. 

4.1.3 Målstyrning och mätning som underlag för 
problemlösning och förbättringsarbete  

Förbättringsarbete kräver att det finns en konkretisering av var man befinner sig, ett 
nuläge, samt en formulering om vad man ska uppnå. För att kunna utvärdera och visa 
på en förbättring krävs mätetal och uppföljning som bekräftelse.  

Vikten av att mäta och följa upp har varit i fokus genom hela VALLA Coach projektet. 
Likaså har utmaningen att hitta metoder och verktyg för att göra detsamma följt 
genom projektet. En av utmaningarna har varit att säkerställa att mätning inte sker för 
sin egen skulle eller att vi mäter det som går att mäta och försöker motivera och 
analysera utifrån den insamlade informationen istället för från den fakta som vi skulle 
behöva. En viktig del av målstyrningen är att kunna fatta beslut baserat på den 
kunskap som inhämtats från mätning eller analys (Erikshammar & Hofacker, 2019). 

För att lyckas med ett förbättringsarbete krävs även att det finns en kultur och ett 
ledarskap som stödjer detta, ett coachande och för individer utvecklande ledarskap. 
Det innebär även att det finns en kultur för långsiktig problemlösning och inte 
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kortsiktig `brandsläckning´ vilket bygger på att det finns metoder och verktyg som stöd 
för systematisk problemlösning.  

4.1.3.1 Mål och mätning 
Att sätta ett mål och sedan ta fram mätetal som leder till en framdrift är en viktig del 
när det gäller såväl förändringsarbete som arbete med ständiga förbättringar.  

För att ha en trovärdighet i de uppföljningar som genomförs är därmed mätmetoder 
och datamängder väsentliga. Sammantaget av det vi sett är att det finns stora 
variationer i vilka behov men även vilka möjligheter som finns i såväl byggprojekt som 
byggföretag för att samla in data. Insamling av data sker dessutom till stor del analogt 
och manuellt vilket gör att det är svårt att få tag på och hantera stora mängder data för 
analys. I VALLA Coach steg 2 testades några olika metoder (frekvensstudier och 
tidsstudier) för att samla in information kopplat till framdrift i olika 
produktionsmoment. Här söktes kombinationen av rationell insamling av data och rätt 
verktyg och metoder för att analysera insamlade data. I VALLA Coach 3 var detta en del 
i en av de genomförda modulerna i form av en genomgång av vad och hur vilken typ av 
data kan samlas in och analyserar, beroende på vilket syfte som finns. För deltagarna 
från företagen var uppgiften att knyta mätmetod till den förbättring som de ville 
genomföra på projekt eller arbetsmoment. Mätning och faktabaserade underlag kunde 
därmed knytas ihop med det redan påbörjade arbetet med ökad grad av 
standardisering.  

4.1.3.2 Systematisk problemlösning 
För att lyckas med långsiktig förbättring i en verksamhet så krävs att det finns 
systematisk problemlösning som inkluderar lärande och reflektion. Att problemlösa 
genom att vara duktigt på `brandsläckning´ och inte inkludera korrigerande åtgärder 
som förebygger upprepning av just lösta problem ger inte långsiktigt förbättrad 
verksamhet.  

I VALLA Coach steg 3 inkluderades den systematiska problemlösningen genom att 
beskriva och träna på tillämpning av PDCA (plan-do-check-act) genom A3 metodik och 
KATA metodik (målstyrt arbete). Deltagarna fick i uppgift att fortsätta med den 
standard som de påbörjat och ta fram ett förslag på hur föreslagen standard mäts, 
tränas och följs upp. Arbetsmetodik och redovisning skedde genom att använda A3 
metodiken och i den inkludera hur en systematik för målstyrd förflyttning kan gå till. 
Metoden upplevdes av deltagarna som både enkel att förstå och logisk att använda i 
samband med introduktion och övning men i samband med fortsatt tillämpning i det 
egna företaget insåg flertalet av deltagarna att det hade behövts mer tid och mer 
coachning i praktisk tillämpning.  

4.1.4 Last Planner simulering som metod för träning i nya 
arbetssätt  

Last Planner är en metod som funnits sedan sent 1990-tal (Ballard, 2000) och som 
redan tillämpas i flera företag och projekt (SBUF 11452 2005, Mossman 2013). Last 
Planner är en av de bärande metoderna inom Lean Construction och syftar till att öka 
tillförlitlighet i planering och utförande samt ständiga förbättringar i ett projekts 
genomförande. Metoden bygger på inkludering i planeringen av de som utför ett 
arbete samt en visualisering som möjliggör transparens i arbetet.  
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Tillämpning av Last Planner i VALLA Coach fokuserade på en simulering, Vilego, som 
kan användas för att sprida kunskap och införande av Last Planner i företag och 
projekt.  

Vilego är ett simuleringsspel som använder Lego för att bygga ett hus efter ritningar 
och en given projektorganisation med underentreprenörer och en huvudentreprenör. 
Vilego simuleringen bygger på genomförande i två omgångar med en 
projektorganisation där deltagarna ges olika roller. Första omgången genomfördes 
utifrån deltagarnas befintliga kunskaper i att samarbeta, planera och utföra arbetet. 
Som väntat följde det ett traditionellt sätt att styra och leda (se tabell 2). Resultatet var 
att `platschefen´ blev hårt ansatt och tog på sig rollen att leda och fördela arbetet och 
hen visade snabbt tecken på att vara i en stressad situation. Övriga projektdeltagare 
var frustrerade över att inte ha jämn arbetsbelastning och bristande översikt i 
projektet. Inför andra omgången fick deltagarna en introduktion till hur Last Planner 
metodiken används. Deltagarna gavs sedan tid att använda Last Planner metodiken för 
att planera om genomförandet av sitt byggprojekt. Jämförelsen mellan genomförandet 
i de två omgångarna baserar på uppföljning av genomförandetider, kvalitet, 
arbetsmiljö och upplevelsen av ledning och styrning. Reflektionen kring skillnader ger 
förståelse och kunskap kring varför en metod som Last Planner ger högre 
tillförlitlighet och vad som krävs av de som ingår i en projektorganisation för att lyckas 
med såväl planering som genomförande av planering i ett projekt. Resultaten i 
simuleringen visar också på och ger reflektioner kring vikten av visualisering, 
uppföljning och kommunikation samt styrkan i att stanna upp och lära under pågående 
arbete. Under simuleringen konfronterades deltagarna i sina traditionella sätt att 
planera och verkställa en plan och utmanades i att förändra sitt sätt att både tänka och 
agera. För deltagarna var uppgiften tudelad; de utmanades som individer och lärde 
mer om Last Planner samtidigt som de fick ett konkret verktyg för att träna och lära 
kollegor i förbättrad produktionsstyrning genom tillämpning i Last Planner.   

Baserat på simuleringen som grund för att öka förståelse och tillämpning av Last 
Planner valde ett av företagen att planera för en fortsättning där Vilego blir en del av 
uppstarten i byggproduktionen med samtliga aktörer.  

5 Diskussion och slutsats 
5.1 Diskussion 
Arbetet med hela projekt VALLA Coach har guidats av de behov och förutsättningar 
som respektive parts företag har kommit in med. Det har varit en kontinuerlig 
iteration gällande vilka verktyg och metoder som ska utvecklas och hur dessa 
gemensamt hänger ihop och skapar värde för byggproduktionen i deltagande företag. 
Projektet har från början till slut handlat om att utveckla och tillämpa ny kunskap i 
företag snarare än ren forskning. Den forskning som gjorts har genomförts parallellt 
under utvecklingsarbetets gång och på dess villkor och tagit avstamp i sättet att arbete 
snarare än innehållet i form av metoder och verktyg. Det innebär att det inte funnits 
uttalade forskningsfrågor för projektet eller hypoteser som satts upp för att testas. Inte 
desto mindre har deltagande forskare haft fokus på ett vetenskapligt bidrag och utgått 
från VALLA Coach som företeelse för att skapa beständigt lärande och bestående 
förbättring.  
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Interventionen mellan företag och akademi kan i detta projekt ses som unik och 
samtidigt varit en förutsättning för det arbete som gjorts. Det har under hela projektets 
alla tre steg varit ett ömsesidigt utbyte av kunskap och lärande. Deltagande forskare 
har fått insikter om vad och hur olika behov och förutsättningar spelar en avgörande 
roll genom ett nära samarbete ute i produktionsnära miljöer. Företagets deltagande 
parter har fått insikter och blivit utmanade i att gå till rotorsaken innan en lösning tas 
fram. Det innebär att den teoretiska guidningen, genom ett expansivt lärande, har varit 
dubbelriktat och tydligt gynnat såväl företag som akademi.  

Det som var utmanande och inte föll ut som tänkt från början var möjligheter och 
förutsättningar för digital mätning och uppföljning av produktionsprocessen i 
företagen. Det fanns en önskan om att hitta digitaliserade lösningar för mättning och 
uppföljning ute i byggprojekten. En förutsättning för att åstadkomma det var att 
identifiera processer, standarder och arbetssätt som var bestämda och beskrivna så att 
företagen kunnat dra nytta och skapa värde av digitala uppföljningar. I samband med 
tidiga arbetsmöten med projektteamet, med företrädare från såväl akademi som 
företag, konstaterades att de behov som fanns var att hitta former för arbetssätt som 
efterfrågar och kan dra nytta av data, inte enbart levererar data. Det innebar att de 
metoder och verktyg som sedan utvecklades och inkluderades hade stort fokus på att 
skapa förutsättningar för lärande och förbättring och inte primärt samla in data. I 
samtliga metoder som ingått i VALLA Coach plattformen har dock vikten av 
faktabaserade underlag och mätningar lyfts fram och därigenom blivit efterfrågat som 
bas för lärande och ständig förbättring.  

Samverkan mellan företag och akademi har skett på olika nivåer under olika perioder i 
projektet. Inledningsvis så fanns ett starkt engagemang hos företagens representanter 
för att hitta metoder och verktyg för att förbättra produktivitet och säkerhet i 
byggprojektens produktionsfas. Interaktionen och dialogen mellan företagen, lett av 
akademiska parter, för att dela kunskaper var genuin och öppen. En framgångsfaktor 
för detta var en tidig överenskommelse om `sekretess´ inom projektet för att främja 
lärande och erfarenheter. Det innebar att olika företag utvecklade olika metoder för att 
i nästa steg dela och lära av varandra. VALLA Coach Steg 3 var således fokuserat på att 
validera utvecklade metoder och samtidigt ge alla företagen möjlighet att lära och ta 
del av samtliga metoder genom att få internt utbildade VALLA Coacher som kunde föra 
kunskaper vidare. Deltagare till det avslutande programmet (steg 3) valdes ut i 
respektive företag men flera av deltagarna vittnade om att de kände en osäkerhet i 
varför de var utvalda och vad de förväntades bidra med under och efter genomfört 
program. Utifrån akademiska parters perspektiv så var det däremot tydligt att de 
utvalda personerna var rätt. De jobbade alla produktionsnära med olika roller och 
hade såväl ambition och förmåga att kunna bli VALLA Coacher i sin egen organisation. 
För många av deltagarna kvarstod den initiala osäkerheten under hela steg 3.  

Flertalet av de metoder som ingår i VALLA Coach plattformen innebär ett förändrat 
arbetssätt i de företag och projekt som väljer att använda dessa. Metoderna har på olika 
sätt syftat till att skapa bättre samverkan och flyt i produktionen för att därigenom öka 
såväl säkerhet som produktivitet. Under VALLA Coach steg 2 gavs utrymme att såväl 
experimentera och utveckla som att göra `fel´ vilket bidrog till lärandet på individnivå. 
Det experimentella arbetssättet var något som även fortsatte när metoderna skulle 
valideras och föras vidare in i företagen i steg 3. Den största utmaningen med samtliga 
metoder är dock att det krävs stöd och coachning under tiden för praktisk tillämpning 
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för att få ett arbetssätt som blir bestående i projekt och företag. Det innebär att det inte 
räcker med en traditionell utbildning och träning. För att få en mer solid förändring så 
hade momenten med tillämpning genom coachningen och träning i den egna 
verksamheten behövt vara mer omfattande. 

Metoderna och verktygen som plockades in i VALLA Coach plattformen är till största 
delen anpassningar och tillämpningar av sådant som redan finns. Det som gör VALLA 
Coach unikt är att dessa metoder och verktyg satts samman i en helhet och utvecklats 
för att passa byggarbetsplatsens produktion. Rapid Site Assessment, (RSA) och 
Standardiserade arbetssätt är metoder som används i det som kallas ̀ fast industri´. Flera 
av de problem och utmaningar som partsföretagen lyfte fram kopplade till brister i att 
förstå ett nuläge och brister i standardiserat arbete. Last Planner är en etablerad metod 
inom Lean Construction som trots detta inkluderas i VALLA Coach. Last planner syftar 
till att knyta ihop och få flyt i produktionsprocessen och det var en av de största 
utmaningarna som adresserades inledningsvis. Här var det inte primärt metoden utan 
snarare hur metoden kan implementeras som var av intresse samt även hur den kunde 
stärkas med ökad grad av standardisering, mätning och uppföljning. Mätning, 
uppföljning och hur mätresultat kan bidra för att lära och förbättra var i sin tur det som 
knyter ihop övriga metoder då alla bygger på visuella och faktabaserade underlag.  

5.2 Slutsatser 
Den första slutsatsen är att det inte alltid är det som efterfrågas först som också är det 
som behövs mest. I uppstarten (steg 1) så var det ett stort intresse och ett tydligt 
uttalat behov i att mäta och följa upp pågående arbeten. Det gällde både hur 
genomförande av produktion fungerade men även hur efterlevnad av olika processer 
och rutiner fungerade. I arbetet med att precisera och förstå vad och hur mätningar 
skulle genomföras så fann vi att det som saknades var insikten och förståelse för varför 
något skulle mätas och följas upp och där grundorsaken till brister inte låg i bristande 
mätning. Det var inte meningsfullt att följa upp tider för ett genomförande i detalj när 
helheten och verkställande av detaljerade planer inte fungerade. Det var heller inte 
meningsfullt att följa upp efterlevnad av en standard där det inte fanns en förståelse 
eller acceptans för innehållet i standarden på grund av att de som skulle följa 
standarden inte var inkluderade i framtagandet densamma. Konsekvensen av den 
första slutsatsen (steg 1) var att tydliggöra vikten av delaktighet i framtagande och 
uppföljning av en standard och fokusera på att följa upp arbetet i standarden, inte hur 
väl den efterlevs. Nästa konsekvens av samma slutsats var lyfta fram en för 
byggprojekt befintlig metod, Last Planner, då den bidrar till att skapa förutsättningar 
för att alla delmoment hänger ihop och bidrar till ett flöde. Först då det finns en 
styrning och förmåga att se hur delarna hänger ihop och påverkar och påverkas av 
varandra blir det meningsfullt att mäta och följa upp på enskilda delar.   

Den andra slutsatsen är att de metoder och verktyg som satts samman i en plattform 
ger förutsättningar för att skapa bättre flöden och därmed ökad säkerhet och 
produktivitet på byggprojekt och därmed även i byggföretagen. Samtliga metoder har 
ett starkt fokus på förbättring och lärande men bygger på att det finns en kultur och ett 
sammanhang där metoder och verktyg blir medel för att lyckas. Det innebär även att 
metoder och verktyg bör fortsätta att utvecklas, anpassas och förbättras utifrån de 
förutsättningar och ändamål som finns.    
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Den tredje slutsatsen är att den iterativa processen som byggt på `praktisk tillämpning 
– göra själv – reflektera – lära´, med hjälp av feedback och samspelet mellan individer, 
akademi och företag varit av stor betydelse för att utveckla såväl metoder som 
arbetssätt med att tillämpa desamma. Det har funnits möjligheter till att 
experimentera och träna och det har skapat förutsättningar för beständigt lärande och 
ständig förbättring. Att genomföra ett utvecklingsprogram ger däremot endast starten 
på ett kontinuerligt lärande och för att fortsätta med ständiga förbättringar krävs att 
arbetet med reflektion, feedback och ett coachande förhållningssätt fortsätter. 

Den fjärde och sista slutsatsen är att en av de viktigaste förutsättningarna för att dra full 
nytta av ett interventionsprogram som går ̀ bottom-up´ är att det finns en stark koppling 
till det stöd och engagemang som deltagare får från sin egen organisation hela vägen 
igenom. Utgångsläget för genomförande av VALLA Coach har präglats av ett ̀ bottom-up´ 
synsätt. Besluten om att genomföra projekt VALLA Coach och delta som företag var 
däremot att betraktas som ett `top-down´ beslut med klara ramar och riktlinjer om vad 
som ska ingå. Under VALLA Coach steg 3 hade tydligheten från önskade effekter från 
företagen minskat och det saknades ett tydligt uttalat syfte. Effekten och 
värdeskapandet kom således till stor del att stanna hos enskilda individer. En tydlighet 
i vad som förväntas från företagens ledningar, ett `top-down´ tryck och engagemang 
hade varit till stor nytta och kunnat ge bättre effekt och värde tillbaka till deltagande 
företag. Det är således fullt möjligt och kan ge stor effekt i såväl projekt som 
produktionsnära miljöer i den här typen av utbildningsprogram men det kräver en 
balans och ett samspel mellan `top-down´ och `bottom-up´ då båda behövs.   
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