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Förord 

Detta examensarbete är den avslutande delen inom civilingenjörsprogrammet i 
Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet, och det sista 
momentet mot att få ut examen i utbildningen. Examensarbetet som behandlar 
planeringsmetodik är genomfört på Institutionen för Samhällsbyggnad, i form 
av en fallstudie av ett husbyggnadsprojekt, under 2008. 

Vi vill först och främst tacka våra handledare Håkan Norberg och Bengt 
Toolanen vid Luleå tekniska universitet, som under arbetets genomförande har 
bidragit med mycket tid och kunskap och hjälpande kommentarer, samt 
professor Thomas Olofsson vid Luleå tekniska universitet för all hjälp under 
arbetets gång.  

Vidare vill vi tacka Andreas Rydberg, NCC, för sin tid och sitt tillhanda-
hållande av material för att kunna genomföra arbetet, samt ett stort tack till de 
intervjuade underentreprenörerna. 
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Sammanfattning 

Byggbranschen har i dag en stor potential att effektiviseras inom en rad 
områden. Detta kommer att leda till ökande marginaler för byggföretagen men 
också vinster för samhället i form av billigare bostäder samtidigt som 
kvaliteten ökar. Författarna till detta examensarbete anser att det är möjligt med 
alternativa metoder att förbättra planeringsskedet och produktionsskedet i 
byggbranschen och därigenom uppnå en för samhället gynnsammare 
byggnadsprocess. 

Detta examensarbete undersöker, genom en fallstudie av ett husbyggnads-
projekt i norra Sverige, planeringsmetoden Lägesbaserad planering och 
berdningsmetoden Last planner system of production control, LPS. Syftet har 
varit att undersöka om dessa två metoder, som var för sig forskats om inom 
forskningsområdet Lean Construction, har möjligheter till att kunna 
kombineras. 

För att inhämta information om det studerade byggprojektets nuvarande 
gällande planerings- och produktionsledningsmodell har författarna genomfört 
intervjuer med platschefen för det studerade byggprojektet samt representanter 
för projektets underentreprenörer. Författarna har även medverkat under några 
av de samordningsmöten som har hållits för byggprojektet. 
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Examensarbetet innefattar även två olika försöksuppställningar, där i det ena 
försöket, PPS-mätningar från fyra samordningsmöten har genomförts, 
sammanställts och analyserats. Dessa mätningar har gett författarna kunskaper 
om förutsättningar för att mäta detta nyckeltal i andra byggprojekt i framtiden. 
Författarna kunde konstatera, att för att kunna effektivt dra nytta av, och på ett 
vettigt sätt kunna tolka mätningarna, krävs det att projektet arbetar efter lean-
planeringsmetoden LPS, vilket inte var fallet i denna fallstudie.  

I det andra försöket har en lägesbaserad tidplan skapats och analyserats, med 
en tillhandahållen, befintlig Gantt-tidplan från det studerade byggprojektet som 
underlag. Författarna lyckades med detta försök hitta brister i den befintliga 
tidplanen. Resultaten går dock att tolka på olika sätt, beroende på stora 
osäkerheter i den tillhandahållna indatan. Det visade sig vara svårt att koppla 
aktiviteter till olika arbetsstationer enligt modellen för lägesbaserad planering 
och grova antaganden fick därför göras. För att ett husprojekt ska ha riktigt stor 
nytta av denna metod måste lägena definieras på åtminstone lägenhetsnivå. 
Avslutningsvis bedömer författarna att det finns stor potential att effektivisera 
byggandet med dessa metoder, om de rätta förutsättningarna ges från 
projektstart. 

I slutet av examensarbetet diskuteras det kring hur de olika metoderna skulle 
kunna kombineras. Författarna fann att det inte rådde några större motsägelser 
mellan de två metoderna, utan det visade sig finnas goda möjligheter att 
kombinera den successiva arbetsberedningen och PPS med LPS i kontrollvyn 
för den lägesbaserade planeringens programvara. 

 

Ämnesord: Byggbranschen, Husbyggnad - planering, 
Husbyggnadsentreprenader, Byggnadsproduktion, Byggproduktionsledning, 
Lean Construction, Last planner, Location based scheduling, lägesbaserad 
planering, Line of balance. 
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Abstract 

The Construction industry has a large potential today concerning how to make 
it more effective in several aspects. This will lead to increased profit margins 
for the construction industry but also profits for the society in sort of cheaper 
housing simultaneously as the quality improves. The authors of this master’s 
thesis regards that it is possible with alternative methods to improve the 
planning- and the production phase in the construction industry and by that 
means achieve a more favorable construction process for the society. 

This master’s thesis examines, through a case study of a housing project in the 
north of Sweden, the planning methods Location based scheduling, LBS, and 
Last Planner system of production control, LPS. The purpose was to examine if 
there are possibilities of a combined planning method of the two. 

To collect the information regarding the existing planning- and production 
management methods of the case study project, the authors have performed 
interviews with the manager of the project and with its sub contractors. The 
authors have also participated during some of the coordination meetings that 
have been held in the construction project. 

The master’s thesis consist of two different attempt arrangements, where PPC 
measurements (Percentage Plan Complete) from four coordination meetings 
has been carried out, gathered and analyzed in one of the attempts. From these 



Flödesbaserad planering och kontroll i byggprojekt 

VIII 

measurements, the authors have gained knowledge about the pre-requisites for 
measuring PPC in the future projects. For effective use and to effectively 
interpret the results from the measurements, it was shown that it was necessary 
to have a wider implementation of LPS than was the case in this case study. 

In the other attempt a Location based time schedule was created from the 
supplied Gantt chart, and thereafter analyzed. The authors found some defects 
in the original planning, but also big problems with the uncertainties from the 
lack of a more detailed location data in the Gantt chat, and some big 
assumptions had to be made. The authors suggest that at least a detail level of 
apartments is necessary for location based planning to be really useful. 

The authors believe that there are good possibilities to rationalize the 
construction business with these methods, if only the right pre-requisites are 
fulfilled – one being planning with location based planning from the very 
beginning of construction planning – compared with using traditional planning 
and scheduling methods. 

At the end of the Master Thesis the authors look into how the different methods 
could be combined. There are no major contradictions found between the 
methods, there are especially some good possibilities to combine the well 
defined Lookahead process and PPC in LPS with the control. 

 

Keywords: Construction industry, Lean construction, Location based 
scheduling, PPC, Last planner, Line of balance. 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel ges en bakgrund och problembeskrivning till forskningsfrågan. 
Därefter presenteras frågeställningarna, samt syfte och mål med 
examensarbetet. Författarnas bakgrund förklaras. Mot slutet av kapitlet 
behandlas de avgränsningar de har valt att göra för arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens byggbransch har stor potential att öka sin effektivitet inom en rad 
områden, vilket borde leda till ökade marginaler för byggföretagen, men även 
samhällsvinster i form av billigare bostäder och lokaler, samtidigt som 
kvaliteten ökar. 

En undersökning avslöjade att i ett visst projekt levererades 30 % av alla 
ritningar och handlingar senare än vad planeringen förutsatt och medelvärdet 
på antal förseningsdagar var hela 56. Trots detta slutfördes projektet i tid och 
till kundens fulla belåtenhet. Detta kan tolkas som att sena leveranser av 
ritningar inte har någon inverkan på projekt, men i stället indikerar det att 
dagens planeringar och budgetar gör antaganden om att så dåliga resultat är att 
vänta. Den normala prestationen idag måste därför innehålla oerhörda mängder 
slöseri. (Ballard, 1997) 
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En studie över sju svenska byggprojekt kom fram till att av en byggarbetarens 
arbetsdag var endast 15-20 % av tiden att beträffa som direkt, för kunden 
värdeskapande, arbete. Ungefär 45 % går åt till indirekt arbete, det vill säga för 
kunden icke värdeskapande arbete som med nuvarande arbetsmetoder måste 
utföras för att kunna producera byggnadsverk. Sådana arbeten innefattar 
förberedelsearbeten, materialtransporter, inhämtande av instruktioner, et cetera. 
Återstående tid, ca 35 %, används till att åtgärda fel, väntetider, avbrott och 
hinder, med mera, med andra ord rent slöseri och sådant som direkt borde gå 
att eliminera. (Josephson, 2005) Koskela (1993) kunde visa att ca 2/3 av 
arbetstiden på en byggarbetsplats gick åt till icke värdeskapande aktiviteter. 
Det finns därmed mycket stor potential för effektivisering av den svenska 
byggbranschen.   

Statistik från SCB, om produktivitetsökningen inom den svenska byggindustrin 
åren 1995-2003, visade att produktiviteten hade minskat med 0,2 % per år. 
Under samma period hade tillverkningsindustrin haft en årlig ökning med 7,1 
%. Detta innebär, att om bilindustrin hade haft byggindustrins 
produktivitetsförändringskurva, så hade en ny bil kostat tio gånger så mycket 
som den gör idag. (Jongeling, Olofsson & Norberg 2007) 

Under 1900-talet har det gjorts försök att bygga bostäder på ett industrialiserat 
arbetssätt, med en hög grad av prefabricering. Det svenska miljonprogrammet 
utvecklade sådana metoder mellan 1965 och 1974, samtidigt som över en 
miljon lägenheter producerades. De framsteg som nåddes inom området har 
dock kommit i skymundan av att den snabba produktionstakten gav upphov till 
grå betongförorter av likadana huskroppar, med i vissa fall eftersläpande 
utbyggnad av infrastruktur och samhällsfunktioner. (Danielsson & Wahlström, 
2005) 

Tillverkningsindustrins utveckling av sina produktionssystem och då i 
synnerhet bilindustrins, kommer till stor del från de idéer som utvecklades på 
Toyota mellan åren 1948 och 1975 och som i västvärlden fick namnet lean 
production (ung. mager eller snål produktion). Lean är en produktionsfilosofi 
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som går ut på att genom ett ökat fokus på flöden, maximera kundvärde och 
minimera slöseri. (Womack & Jones, 2003) En insikt om att det är färre 
aktiviteter som adderar värde till en produkt än som inte gör det, har därför 
flyttat fokus från att försöka optimera processerna för de värdeadderande 
aktiviteterna, till att nu i stället försöka minimera andelen icke värdeadderande 
aktiviteter, det vill säga slöseriet. Denna insikt har ännu ej nått byggindustrin. 
(Bertelsen, 2002) 

Det finns viktiga skillnader mellan byggindustrin och tillverkningsindustrin, i 
det att byggindustrin är en projektbaserad industri, med enstyckstillverkning av 
unika produkter, i motsats till serieproduktion. Vidare är byggproduktion till 
största delen förlagd på den slutliga platsen för byggnaden, så kallat plats-
byggande, i en tillfällig fabrik. Byggprojekt är i sin natur komplexa och 
produceras av ett lag av olika specialister. (Bertelsen & Koskela, 2004) 

Sedan 1992 har forskningen kring lean production för byggindustrin, lean 
construction, försökt klarlägga dessa skillnader, för att kunna forma en egen 
lean-teori, anpassad för byggindustrin. Den främste pionjären till denna 
utveckling har varit Lauri Koskela vid VTT i Finland, sedermera även Greg 
Howell och Glenn Ballard från USA (Alarcón, 1997). 

Forskningen kring ett lean-koncept för byggindustrin har fram till idag i 
huvudsak fokuserat på planerings- och produktivitetsaspekterna av lean-teorin 
(Höök, 2008). Ballard (1997) menar att planering måste vara en ständigt 
pågående process inom byggprojekten, detta på grund av de stora osäkerheter 
som är inbyggda i de ursprungliga planerna. Organisationen måste vara 
flexibel för att kunna hantera dessa osäkerheter under projektets gång. Genom 
att använda sig av kontinuerlig planering kan de flesta av "brandhärdarna” 
undvikas och platschefen får då istället tid att arbeta med ständiga förbättringar 
av arbetsprocesserna, något som är centralt inom lean-teorierna.  

Detta kan jämföras med den klassiska kvalitetsteorin, i form av Demings 
Förbättringscykel, se Figur 1, ofta hänvisad till som PDSA-cykeln på grund av 
dess fyra iterativa steg; Plan-Do-Study-Act (Planera, Genomför, Studera och 
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Agera) (Bergman & Klefsjö, 2001). För varje varv görs en liten justering i den 
övergripande produktionsplanen. I slutet av varje cykel studeras resultatet av 
justeringen/planeringen, varpå eventuella korrigerande åtgärder (Act) 
genomförs.  

Traditionellt hade detta behov av korrigeringar ansets vara ett bevis på att 
planen från början var dålig – en bra plan håller man sig till, annars är det ju 
inte en plan. Ballard (1997) definierar däremot just denna process som den 
verkliga planeringen. Det gäller att ett planeringsbeslut fattas så sent som det 
tillåts, utan att slutresultatet äventyras. 

 

Figur 1.  PDSA-cykeln, även känd som Förbättringscykeln. Efter Bergman 
och Klefsjö (2006). 

 

1.2 Problemdefiniering 

Frågorna om effektiviseringar och produktivitetsökningar är ett stort och brett 
förbättringsområde för byggbranschen. Resonemanget i bakgrunden ovan går 
att placera i området planeringsmetodik. Allt som sker inom ett byggprojekt 
har på något sätt att göra med hur och på vilket sätt projektet planeras, varför 
det sätt på vilket detta planeringsarbete bedrivs bör ha påverkan på projektets 
resultat. 
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De traditionella planeringsmetoder som används idag är i vissa avseenden 
ineffektiva. Författarna tror att en mer tydligt definierad planeringsprocess och 
bättre planeringmetoder inom byggprojekt, enligt de som diskuteras inom 
begreppet lean construction, borde kunna åstadkomma effektiviseringar för 
byggentreprenörerna.  

Norberg (opubl.) menar att Gantt-schemat idag är den vedertagna standarden 
inom den svenska byggbranschen vad gäller planering och tidplaner. Dessa är 
idag inte så levande dokument som vore önskvärt och projekt planeras inte 
löpande i tillräcklig utsträckning. Författarna tror att problemet dels kan bero 
på dagens utbredda användning av Gantt-schema för produktionsplanering och 
dels på kommunikationsbrister mellan huvudentreprenör, underentreprenör och 
leverantörer. 

Ett Gantt-schema ger dålig överblick över projektet och gör det svårt att se det 
logiska flödet av resurser. Detta resulterar ofta i en mindre rationell 
byggprocess, där resurserna inte utnyttjas optimalt. Anledningen till att Gantt 
är mindre lämplig för planering av byggprojekt ligger i byggprojektens natur, 
det vill säga komplexa projekt med många deltagare och olika företag.  

Författarna menar att de flesta byggprojekt skulle kunna genomföras med 
större tillförsikt om en lägesbaserad planeringsmetod, i stället för Gantt-
schemat, användes. På grund av att byggprojekt i många fall omfattas av 
repetitiva arbetsmoment kan aktiviteterna fördelas över olika lägen. På detta 
sätt skaffar planeraren sig en bättre överblick över hur projektet skall fortlöpa. 
(Lutz & Haalpin, 1992)  

Enligt Kenley (2005) är de CPM-baserade metoderna med dess varianter 
standarden inom branschen. Författarna vill med detta examensarbete bland 
annat påvisa vilka fördelar den lägesbaserade planeringen innefattar gentemot 
de idag allmänna metoderna. 

Utifrån detta har författarna valt att studera två i Sverige mindre etablerade 
koncept som har med planeringsmetodik att göra och som ryms inom 
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begreppet lean construction; Last planner system of production control, LPS, 
och lägesbaserad produktionsplanering. Anledningen till att just dessa valdes 
beror på att författarna ser dem var för sig som mycket intressanta metoder och 
att det därför skulle vara intressant om de skulle vara möjliga att kombinera. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att analysera arbetsmetoderna för produktions-
ledning och -planering, genom en studie av ett godtyckligt husbyggnads-
projekt, samt att pröva vissa delar av de två moderna planeringsmetoderna 
ovan, i detta projekt. Utifrån studien skall författarna sedan dra slutsatser och 
ur slutsatserna kunna ge rekommendationer hur byggentreprenören kan 
utveckla sitt sätt att planera och styra sina byggprojekt i framtiden. 

Ett annat syfte är att slutsatserna skall kunna användas av forskargruppen 
Byggproduktion vid Institutionen för Samhällsbyggnad som vägledning, vid 
utformning av nya forskningsprojekt inom forskningsområdet. 

Målet med examensarbetet är att, genom att studera teorier för lägesbaserad 
produktionsplanering och produktionsberdningsmetoden LPS ge ett förslag hur 
dessa kan fungera tillsammans inom ett gemensamt produktionslednings-
system, samt att undersöka fördelar och nackdelar med detta system gentemot 
det idag rådande.   

1.4 Forskningsfrågor 

För att kunna nå målen med vårt arbete, samt att kunna uppfylla syftet, har ett 
antal forskningsfrågor formulerats. 

Forskningsfråga I 

Hur planeras och styrs ett husbyggnadsprojekt inom NCC idag? 

Hur är NCCs produktionsledningssystem uppbyggt? Finns det några brister 
med systemet, och i så fall vilka är dessa och hur kan dessa brister åtgärdas? 
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Forskningsfråga II 

Vad är LPS, och hur kan detta användas på ett praktiskt sätt? 

Hur är metoden är uppbyggt teoretiskt. Vad skiljer i detta sätt att se på produk-
tionsplanering mot det traditionella planeringssättet, d.v.s. hur ser planerings-
processen ut?  

Forskningsfråga III 

Vad är Lägesbaserad produktionsplanering och hur bör det användas? 

Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med metoden gentemot 
traditionell aktivitetsbaserad planering och hur ser arbetssättet ut vid 
användandet av lägesbaserad produktionsplanering? 

Forskningsfråga IV 

Hur kan Lägesbaserad produktionsplanering kombineras med LPS?  

Vilka likheter och skillnader finns det mellan de två metoderna och vilka 
modifieringar behövs för att få dem att fungera tillsammans som ett system? 
Finns det delar i metoderna som motsäger varandra? 

1.5 Avgränsningar 

Ett examensarbete vid civilingenjörsutbildningen skall motsvara 20 veckors 
heltidsarbete det vill säga 30 högskolepoäng. Att detta examensarbete gjorts av 
två författare innebär således den dubbla tillgängliga arbetstiden. Med detta i 
åtanke och för att hinna gå tillräckligt djupt in i forskningsämnet, gjordes 
följande avgränsningar. 

All data till de skapade lägesbaserade tidplanerna kommer från NCCs 
befintliga tidplaner som används i projektet. Tidplanen baseras alltså inte på 
beräknade mängder och enhetstider, vilket den bör göra, och därmed uppnås 
inte hela styrkan med tekniken. 



Flödesbaserad planering och kontroll i byggprojekt 

8 

Denna studie behandlar endast ett platsbyggt bostadsprojekt, d.v.s. studien 
inriktar sig inte på NCCs generella arbetsmetoder.  

Examensarbetet utfördes som en fallstudie under stomdriftsfasen, då i huvud-
sak byggentreprenörens egna arbeten pågår. Undantaget är de av 
underentreprenörernas arbete som följer stomdriften, såsom iläggning av rör 
för ingjutning.  

 

1.6 Författarnas referensram 

Båda författarna går sista året vid civilingenjörsutbildningen Väg- och 
Vattenbyggnadsteknik vid Luleå teniska universitet. Under utbildningen har 
författarna haft kontakt med verklig byggproduktion genom de praktikperioder 
de haft, ute i olika byggföretag. Intresset för lean construction har gradvis vuxit 
fram under utbildningens gång, samt genom egna reflektioner från 
praktikperioderna.  

Författarna har specifikt studerat lägesbaserad produktionsplanering i en 
projektkurs vid Institutionen för samhällsbyggnad och är övertygade om att det 
finns stora vinster med ett ökat införande av lean construction inom bygg-
branschen. Författarna har däremot inte studerat LPS före detta examensarbete. 

 

1.7 Problemägare och intressenter 

Examensarbetet har utförts åt Avdelningen för Arkitektur och Infrastruktur, på 
Institutionen för samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet, under den 
första halvan av 2008. Problemägare för examensarbetet är forskarna inom 
forskargruppen Byggproduktion/Produktionsledning vid denna avdelning, då 
resultaten från detta arbete tillför nyttig kunskap till dem över förutsättningarna 
inför kommande arbete i sina projekt. Det är även denna grupp som har 
initierat examensarbetet. 
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Huvudintressent är NCC Construction, då författarna har valt att studera just 
deras arbetsmetoder inom produktionsledning och planering och rekommenda-
tionerna i denna rapport riktar sig till dem. Även övriga byggföretag har nytta 
av resultaten. 

Övriga intressenter är byggherrar, såsom t.ex. HSB. Dessa tjänar på att få mer 
byggnad för pengarna, effektiviseringar inom entreprenadföretagen kommer 
dem därmed på sikt till nytta. I ett längre och vidare perspektiv kan det 
dessutom sägas att samhället i stort tjänar på att produktiviteten och 
effektiviteten inom byggbranschen ökar. 

 

1.8 Historiskt perspektiv 

Inom den internationella lean construction-forskningen har LPS behandlats 
ganska omfattande sedan Ballard och Howell började skriva om detta koncept i 
början på 1990-talet. Författarna har däremot inte hittat så mycket om detta 
inom den svenska forskningen och riktat mot just vår byggbransch. 
Branschkulturer borde kunna variera mellan olika länder, inte minst mellan 
olika världsdelar.  Branscherna kan vara organiserade på olika sätt, regelverk 
kan skilja, med mera. 

Line of balance, Flowline och lägesbaserad planering är olika ord för samma 
teknik att planera (Jongeling, 2006). Det har under senare år skrivits en hel del 
rapporter och avhandlingar i ämnet, inte minst från Olli Seppänen, Jouko 
Kankainen och Russell Kenley, men även vid LTU i form av Thomas 
Olofsson, Rogier Jongeling och Håkan Norberg. 

Kenley (2005) beskrev ett sätt att kombinera uppföljningsdata från Line of 
balance med ett av verktygen inom Last planner, mätandet av Procent av 
Planerade aktiviteter Slutförda, PPS (eng. Percent Plan Complete, PPC) och 
det är där detta arbete tar vid. 
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1.9 Rapportens upplägg 

Kapitel 1 - Inledning 

I detta kapitel ges en bakgrund och problembeskrivning till forskningsfrågan. 
Därefter presenteras frågeställningarna, samt syfte och mål med 
examensarbetet. Författarnas bakgrund förklaras. Mot slutet av kapitlet 
behandlas de avgränsningar som gjorts. 

Kapitel 2 – Metod 

Här diskuteras kortfattat de teorier om vetenskaplig metod som finns och 
examensarbetet placeras på denna karta, det vill säga, vilka vetenskapliga 
arbetssätt och metoder som författarna har använt sig av. 

Kapitel 3 – Teori 

Teorikapitlet är det direkta resultatet av den litteraturstudie som gjordes i 
inledningen av examensarbetet. Utifrån det vetenskapsområde som examens-
arbetet rör sig inom ges en grundlig redogörelse för de vetenskapliga teorier 
som har lett fram till utgångspunkten för examensarbetet. 

Kapitel 4 – Resultat och analys 

Detta kapitel beskriver NCCs organisation och arbetsmetoder, utifrån 
intervjuer och en sammanställning av offentlig information om företaget. 
Vidare beskrivs försöket med programmet Vico Software Control 2008, det 
program som har använts för den lägesbaserade planeringen. Här görs även en 
analys av den från NCC erhållna tidplanen, med hjälp av den lägesbaserade 
metoden. 

Kapitel 5 – Diskussion och slutsatser   

Här ges författarnas slutsatser kring resultatet i föregående kapitel. Vidare ges 
en diskussion kring slutsatserna, innefattande problem som dykt upp under 
studiens gång och de förenklingar och anpassningar som gjorts av metoderna 
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för att hantera dessa problem. Här ges även förslag på områden för fortsatt 
forskning. 

Kapitel 6 – Rekommendationer  

Utifrån slutsatserna ges rekommendationer till NCC hur de kan förbättra 
produktionsledning, planering och kontroll. 

Kapitel 7 – Referenser 

En komplett sammanställning av de källor som används i rapporten. 
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2 METOD 

I detta kapitel diskuteras kortfattat de teorier om vetenskaplig metod som finns 
och examensarbetet placeras därefter på denna karta, det vill säga, de 
vetenskapliga arbetssätt och metoder som författarna har använt sig av 
presenteras. 

 

2.1 Forskningsdesign 

Examensarbetet har en stark teoretisk förankring, eftersom det tar sin utgångs-
punkt i teorier och modeller. Eftersom arbetet till stor del sammanfattar 
befintlig kunskap, så kan den även anses vara deskriptiv. Vidare kan det 
betecknas vara kvalitativt inriktat, i och med att forskningen fokuserar på 
mjuka data, t.ex. genom intervjuer och tolkande analyser. (Patel & Davidsson, 
2003) 

Den kvalitativa metodteorin syftar till att förklara olika händelser som inte går 
att mäta. Det är mer vilka specifika egenskaper händelserna eller fenomenen 
innehar som vill fastställas. Det är även av intresse hur dessa hänger samman. 
Den kvalitativa metodteorin eftersträvar att gå på djupet med någon tolkning 
vilket gör att de erhållna resultaten i många fall kan ses som subjektiva. 
(Hartman, 2004) 
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Då arbetet till viss del bygger på praktisk användning av teorierna gällande 
flödeshantering med hjälp av lägesbaserad planering, men även analys av 
praktisk planeringsmetodik i ett byggprojekt, så kan det sägas att forskningen 
är empirisk. Motsatsen är den icke empiriska – vetenskap där verkligheten inte 
behöver studeras för att komma till sina slutsatser, utan kan arbeta med 
härledningar och bevis. Exempel på sådant är matematik, teoretisk fysik och en 
stor del av filosofin. (Patel & Davidsson, 2003) 

Inom den så kallade metavetenskapen, vetenskapen om vetenskapen, finns det 
tre olika sätt att relatera teori och verklighet till varandra, genom deduktion, 
induktion, samt abduktion. Vid ett deduktivt arbetssätt följer forskaren 
bevisandets väg, d.v.s. att denne ”utifrån allmänna principer och befintliga 
teorier drar slutsatser om enskilda företeelser”. Genom ett deduktivt arbetssätt 
anses forskningen bli mer objektiv och forskningsprocessen undviker då att bli 
färgad av forskarens egna subjektiva uppfattningar. (Patel & Davidsson, 2003)   

Motsatsen till detta är det induktiva sättet, där forskaren följer upptäckandets 
väg. Forskaren studerar forskningsobjektet utan att först ha förankrat 
undersökningen i befintlig teori, utifrån empirin formar forskaren sedan sin 
teori. Det tredje sättet är abduktion, en form av mellanting mellan de dessa två. 
(Patel & Davidsson, 2003)  

Detta examensarbete kan anses i huvudsak vara av deduktiv sort, eftersom 
utgångspunkten är färdiga teorier. Ett litet inslag av induktivt arbete ligger i att 
sammanfoga två olika metoder till en gemensam produktionsstyrningsmodell, 
men detta utgår fortfarande från teorin och är mer en analys för att komma 
fram till det kombinerade systemet av de två metoderna. (Patel & Davidsson, 
2003) 

Andersson & Borgbrant (1998) menar att det finns fyra typer av forskning: 
förändringsinriktad, utvärderande, teori- och modellbyggande samt 
utprövande. Den förändringsinriktade forskningen har syftet att studera eller 
bidra till förändringar inom t.ex. projekterings-, konstruktions-, produktions-, 
eller förvaltningsprocessen och utförs i nära kontakt med aktörer i deras 
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dagliga verksamhet. Utvärderande forskning kan bestå av utredningar och/eller 
undersökningar. Den teori- och modellutvecklande forskningens syfte är att 
flytta fram kunskapsfronten inom tydligt avgränsade områden, i enskilda 
frågeställningar, t.ex. för ett visst IT-hjälpmedel för ett visst moment inom 
byggbranschen. (Andersson & Borgbrant, 1998) 

Datainsamlingen sker genom en systematisk sökning efter tidigare utförd 
forskning och intensivt internationellt erfarenhetsutbyte. Här kan empiriskt 
avgränsade undersökningar fungera som komplement. Den utprövande 
forskningens primära syfte är att undersöka och förklara, t.ex. enskilda 
komponenters och materials funktion, t.ex. i avseende på hållfasthet, 
sprickbildningar, värmeledningsförmåga, et cetera. Undersökningen utförs ofta 
i laboratoriemiljöer, med kvantitativ datainsamling och med krav på hög 
precision i mätningarna. (Andersson & Borgbrant, 1998) 

Den kvantitativa metodteorin utnyttjas ofta vid forskning som i första hand 
hanterar föremål som kan observeras och mätas. Därigenom kan olika samband 
mellan resultaten ofta upptäckas. Frågor som många gånger besvaras med den 
kvantitativa metodteorin är ”hur mycket” och ”hur många”. (Hartman, 2004) 

Detta examensarbete befinner sig i gränslandet mellan att vara förändrings-
inriktad och utvärderande. Analysen är utvärderande i den aspekten att den 
utvärderar både den befintliga nivån på planeringen i den aktuella fallstudien, 
samt även förutsättningar för införande av både Lägesbaserad planering och 
LPS samt förändringsinriktad på det sätt att resultaten hoppas kunna leda till en 
utveckling, en förändring, av byggbranschen. 

 

2.2 Undersökningens upplägg 

Upplägget av en undersökning innebär oftast att det fastställs vilka individer 
och grupper som ska ingå, tekniken för insamling av data, samt när i tiden 
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undersökningen skall genomföras. De vanligaste typerna av undersökningar är 
experiment, survey-undersökningar samt fallstudier. (Patel & Davidsson, 2003) 

En survey görs oftast med hjälp av intervjuer eller frågeformulär. Denna typ av 
undersökning ger forskaren möjlighet att studera ett större antal variabler, 
likaväl som det kan ge en stor mängd information om ett begränsat antal 
variabler. Här väljs en population ut, den grupp som det avses att 
underökningen skall gälla för, till exempel ”NCCs platschefer i Sverige”. Om 
inte möjlighet eller resurser finns till att undersöka alla individer eller alla 
situationer, en så kallad totalundersökning, så måste ett slumpmässigt urval 
göras. Vi antar därefter att resultatet för detta urval gäller för hela 
populationen. (Patel & Davidsson, 2003) 

Vid en fallstudie görs en undersökning på en mindre avgränsad grupp. Ett 
”fall” kan vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. 
Fallstudien som undersökning utgår från ett helhetsperspektiv och forskaren 
försöker få så täckande information som möjligt. Fallstudier används ofta när 
processer och förändringar ska studeras. (Patel & Davidsson, 2003) 

För detta examensarbete valdes fallstudien som undersökningstyp, detta för att 
författarna ska ha möjligheten att studera problemet djupare, i ett verkligt fall. 
En vidare undersökning, såsom surveyn hade inte kunnat ge samma möjlighet 
till djupgående studier.  

2.3 Litteraturstudie 

För den teoretiska grunden i examensarbetet gjordes en litteraturstudie. 
Sökningen har gjorts i följande källor. 

Lucia, bibliotekskatalog, Luleå tekniska universitets bibliotek 
(http://lucia.lib.ltu.se/),  

Publikationer, Luleå tekniska universitets bibliotek (http://epubl.ltu.se),  

http://lucia.lib.ltu.se
http://epubl.ltu.se
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ASCE Publications, amerikansk artikeldatabas, 
(http://cedb.asce.org/cgi/WWWsrch.cgi) 

Google Scholar (scholar.google.com) 

International Group for Lean Construction (http://www.iglc.net/) 

Sökord för dessa har varit: Lean construction, Line of balance, lean production, 
lean construction, Line of balance, Balanslinjemetoden, Flowline, Construction 
Planning Technique, Vertical Production Method, Time-Location Matrix 
Model, Time-Space Scheduling Method, Disturbance Scheduling, Horizontal 
and Vertical Scheduling, ballard glenn,  lookahead schedule, weekly work 
plan, Last planner, PPC, Ballard, Koskela, Russell Kenley. 

 

2.4 Datainsamling 

2.4.1 Intervjuer 

Kvalitativ empiri har samlats in genom en besöksintervju med NCCs platschef 
för det studerade projektet, med syftet att kartlägga NCCs produktionslednings-
system och planeringsmetodik. För att även få underentreprenörernas version 
av planeringen och produktionsledningen har anonymiserade telefonintervjuer 
gjorts med de tre, vid tiden för undersökningen, inblandade företagens 
ansvariga installatörer, närmast att likna vid byggentreprenörernas lagbaser. 
Samtliga intervjuer spelades in med digital ljudinspelningsutrustning  

Intervjuerna har haft syfte att ge författarna kunskaper om hur planerings- och 
produktionsledningsarbetet bedrivs inom det studerade projektet. Eftersom 
projektet var av partneringtyp, och författarna menar att detta är väsentligt för 
hur planeringen i projektet bedrivs, ställdes i intervjuerna även frågor kring 
detta. 

Validitet och reliabilitet är två viktiga kvalitetsbegrepp som måste beaktas vid 
utförande av en undersökning, dock i betydligt större omfattning vid kvantita-

http://cedb.asce.org/cgi/WWWsrch.cgi
http://www.iglc.net
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tivt inriktade undersökningar. Att en undersökning har bra validitet innebär att 
det går att säga att forskaren verkligen undersöker det denne avser att 
undersöka, det vill säga att forskaren undersöker rätt saker. Att sedan ha en god 
reliabilitet innebär att undersökningen/mätningen utförs på ett tillförlitligt sätt. 
(Patel & Davidsson, 2003) 

För de utförda intervjuerna har validiteten kunnat förstärkas något, då 
framtagandet av frågeformuläret skedde i diskussion med handledare, 
examinator och andra personer inom forskningsprojektet. Genom att 
ljudinspelningar av intervjuerna gjordes så förbättras reliabiliteten, gentemot 
om denna teknik ej hade använts. Anledningen till detta är att intervjuarna inte 
missar något av svaren, men kanske främst att de då slipper fokusera på att 
skriva ner svaren, utan i stället kan koncentrera sig på att lyssna och tolka 
svaren och därmed kunna ge bättre spontana följdfrågor. Intervjuer brukar 
anses vara relativt dyra att genomföra, men i detta fall låg skillnaden mer 
mellan besöks- och telefonintervjun. Besöksintervjun är dyrare och tar längre 
tid att genomföra, eftersom resor tillkommer. (Dahmström, 2005)  

Intervjuer ger möjlighet till en mer djupgående kunskapsinhämtning, än till 
exempel någon form av enkät, då det är lättare att ställa öppna frågor. Det finns 
en flexibilitet, genom möjligheten till att kunna ställa om frågan om den skulle 
missuppfattas eller visa sig vara svårtolkad, samt en möjlighet till att kunna 
ställa följdfrågor för att täcka in hela det önskade kunskapsområdet. Dock finns 
det en fara med att intervjuaren ger respondenten ”otillåten” hjälp, genom att 
formulera om frågan på ett mer ledande sätt, även genom ordval och tonfall. 
Respondenten kan även bidra till så kallad prestigebias, om denne känner att 
den vill svara i enlighet med sociala normer eller förväntningar. (Dahmström, 
2005) 

En nackdel med intervjuer är att intervjupersonen kan känna en risk för att bli 
identifierad, att intervjun inte känns tillräckligt anonym och att denne därför 
kanske inte är benägen att svara rätt på alla frågor (Dahmström, 2005). 
Dessutom är författarna, i egenskap av examensarbetare, ovana intervjuare och 
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kan därför ouppmärksamt ställa uppkomna följdfrågor eller omställningar och 
förtydliganden på ett mer ledande sätt än vad som är önskvärt med avseende på 
undersökningens reliabilitet.  

Intervjuerna har kompletterats med observationer från totalt sex av projektets 
samordningsmöten, de möten som hålls med alla inblandade underentre-
prenörer varannan vecka.  

2.4.2 Försök med PPS-mätning 

I samband med samordningsmötena har mätningar av den i projektet befintliga 
tidplanens tillförlitlighet gjorts med hjälp av PPS-metoden (Procent av 
Planerade arbeten Slutförda), ett verktyg som används inom LPS, se även 
avsnitt 3.4.5. Syftet med mätningarna har varit att få data inför analysdelen av 
examensarbetet som kan visa på behovet av en bättre planeringsmetod än den 
befintliga, eller om man så vill, den förbättringspotential som finns för 
planeringsarbetet.  

Tanken var även att försöket skulle ge författarna kunskaper om vad som krävs 
för att kunna utföra sådana mätningar, vad de förväntas ge för typ av resultat, 
samt vilka frågor som kan dyka upp i samband med mätningarna, i det fall 
framtida försök med LPS, eller LPS-liknande produktionssystem kommer att 
utföras. PPS har i Sverige tidigare använts bland annat vid LKAB:s byggande 
av en ny flotationsanläggning i Svappavara (Marklund & Mukka, 2008), vars 
mätprotokoll även använts som mall vid utformning av mätprotokollet för detta 
försök, se Bilaga 3. 

Försöksuppställning 

Författarna deltog under totalt sex möten mellan 6/2 och 28/5 2008, som hölls 
på onsdagseftermiddagar. Eftersom veckoplaner inte gjordes inom projektet, 
fick författarna för mätningarna i stället utgå från de utsnitt ur huvudtidplanen, 
som användes för avstämningar vid mötena. Dessa utsnitt, så kallade ”rullande 
tidplaner”, distribuerades av NCCs platschef via e-post inför varje enskilt möte.  
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Inför det första mötet togs ett Excel-formulär fram, baserat på en mall från 
LKAB:s flotationsanläggningsprojekt i Svappavara, se Bilaga 3. Vid första 
mötet gjordes dock ingen mätning, detta möte användes i stället för att testa 
PPS-formuläret till efterföljande möte. Mötet användes även av författarna till 
att presentera sig inför mötesdeltagarna och de kommande intervjuerna. 

Formuläret modifierades efterhand, utifrån erfarenheter från mötena. Det 
slutgiltiga formuläret framgår av Bilaga 4.4.  

På grund av en släpande tidplansrevidering, så var det inte möjligt att utföra 
någon mätning 4/4. Eftersom det då endast var gjort tre PPS-mätningar, togs 
senare beslut om att medverka vid ytterligare ett möte, den 28/5. 

Modifiering av ursprunglig metod 

En grundförutsättning för att en aktivitet endast ska räknas som avslutad om 
den verkligen är det och inte även om den bara är i fas med planen, är att 
produktionsberedarna har delat upp arbetet i veckolånga arbetsmängder, eller 
liknande. Eftersom detta inte var fallet här, så har författarna valt att tolka just 
samtliga aktiviteter, som vid samordningsmötenas avstämningspunkt bedömts 
vara i fas, som slutförda. Ingen skillnad har gjorts mellan långa aktiviteter, som 
kan vara flera veckor långa, och de kortare, beräknade till endast några dagar. 
Endast samordningsmötets avstämning har fått gälla. 

Då samordningsmötena i fallstudiens projekt hölls varannan vecka, kom även 
detta PPS-formulär att baseras på tvåveckorscykler. Enligt Bengt Toolanen är 
det dock klart bättre att alltid basera den planering som har högst upplösning 
inom projekten kring en-veckorscykler, detta för att få bättre kontroll på 
projektet och för att produktionsberedare endast kan förväntas lova något med 
någorlunda säkerhet en vecka framåt i tiden.1  

                                                 
1 Muntligt meddelande, Bengt Toolanen, 2008-10-03. 
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2.4.3 Försök med Lägesbaserad planering 

Ett försök gjordes i projektet som grundade sig på att utifrån de befintliga 
tidplanerna för projektet och fallstudien, studera hur dessa kan användas för att 
skapa en lägesbaserad tidplan. Som underlag för den lägesbaserade planeringen 
har det för fallstudien valda projektets tidplaner använts. För detta ändamål 
användes datorprogrammet Vico Control., för närmare beskrivning se Bilaga 5. 

Anledningen till varför just detta program användes berodde till största del på 
att författarna, inte kände till andra jämförbara programvaror som var lämpliga 
för projektet. Tidplanen tillhandahölls av NCC och var i Gantt-format. Denna 
tidplan hade utförts i programmet PlanCon. 

2.5 Analys och utvärdering 

Intervjusvaren sammanställdes och anonymiserades efter att alla intervjuer var 
gjorda. Utifrån dessa, samt de på plats gjorda observationerna har författarna 
skapat sig en bild av nuläget inom NCC Constructions för hur deras produk-
tionslednings- och planeringssystem är uppbyggt och hur detta används. 

PPS-mätningarna, sammanställdes i tabell- och diagramform allt eftersom, för 
att kunna se hur de varierade från vecka till vecka. Vid införande av LPS är 
detta ett mått på hur kvaliteten på planeringen förbättras med tiden, då det går 
att mäta och jämföra ett före- och efter-läge.  

Den skapade lägesbaserade tidplanen analyserades för att finna alla eventuella 
flaskhalsar som skulle kunna tydliggöras i och med att aktiviteterna i tidplanen 
blir lägesbestämda. Även direkta krockar mellan aktiviteter kunde därigenom 
framhävas. En utvärdering av denna metod med lägesbaserad planering gjordes 
för att försöka undersöka fördelar och nackdelar gentemot den mer traditionella 
tidsplaneringen. 
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2.6 Projektet i fallstudien 

Fallstudien har utförts på ett husbyggnadsprojekt i nyproduktion. Byggherren 
HSB Norr har handlat upp projektet som totalentreprenad, med partnering som 
samarbetsform. Totalentreprenör är NCC Construction Region Norrland. 
Underentreprenörer har handlats upp för vissa typer av arbeten, under själva 
fallstudien har dessa varit värme och ventilation, vatten och avlopp, samt 
elektriska installationer. 

Projektet består av två lamellhus med vardera sju våningsplan, uppdelade på 
totalt sex trapphus. Husen rymmer totalt cirka 80 stycken lägenheter fördelade 
på storlekarna ett till fyra rum och kök Stommen är platsgjuten, med 
prefabricerade ytterväggar av sandwish-typ. 
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3 TEORI 

I detta kapitel går författarna igenom den teoretiska vetenskapen som ligger 
till grund för examensarbetet. Arbetet placeras därmed i en kontext inom 
problemområdets kunskapsmassa. Kapitlet inleds med en kortare historik över 
de utbredda produktionsteorierna och smalnar därefter av för att förklara 
teorin bakom lägesbaserad planering och LPS.  

 

 

3.1 Massproduktion – den traditionella produktionsteorin 

3.1.1 Före Ford 

En av de viktigaste aktiviteterna i tillverkningsprocessen inom bilindustrin, i 
början av 1900-talet, var den så kallade tillpassningen, där alla de tillverkade 
delarna filades, klämdes och krängdes för att passa ihop. Det förhärdade stålet 
och nya, bättre verktyg för att kunna bearbeta detta material, samt svensken C. 
E. Johanssons kombinationsmåttsats för precisionsmätning, var alla vikiga 
framsteg som kom att möjliggöra det löpande bandet. Det var nu möjligt att 
masstillverka komponenter, som dessutom var konsekvent utbytbara. Ford såg 
dessutom till att de designades så att de endast kunde sammanfogas på ett sätt. 
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Ford kallade detta koncept för massproduktion, Mass Production. (Womack, 
Jones & Roos, 1990) 

Henry Ford hade 1908 med sin Modell T, för första gången en modell som var 
både designad för tillverkning, samt var användarvänlig, något som var en 
förutsättning för att den skulle kunna bli var mans ägodel. Nu kunde Ford göra 
sig av med de tidigare viktiga tillpassarna som fram till dess hade utgjort 
huvuddelen av arbetsstyrkan. (Womack m.fl., 1990) 

3.1.2 Det löpande bandet 

Ford hade noterat att en betydande del av arbetarnas tid utgjordes av att trans-
portera sig själv och sina delar från arbetsstation till arbetsstation och efter lite 
experimenterande infördes så 1913 det berömda löpande bandet för slut-
montering, som istället tog bilen till arbetaren. Bandet, som endast krävde 
mindre investeringar, kapade arbetstiden för att bygga en bil avsevärt. 
(Womack m.fl., 1990) 

1915 hade tillverkningslinjerna i Fords fabrik i Detroit byggs ut och hade över 
7000 arbetare som jobbade enbart i monteringen. De flesta var nyanställda och 
kom endera direkt från landsbygden eller så var de nyanlända immigranter som 
inte kunde någon engelska. Detta ”problem” ledde till behovet av extremt enkla 
och standardiserade arbetsmoment. På bara några minuter hann arbetaren lära 
sig vad och hur han skulle göra. Förmän kontrollerade sedan att de klarade av 
arbetet och att ingen maskade. (Womack m.fl., 1990) 

Arbetarna förutsattes inte komma med idéer på förbättringar, eller ens 
rapportera ett dåligt fungerande verktyg, detta var förmännens och ingenjör-
ernas uppgift. Arbetaren var lika utbytbar som en del i bilarna de tillverkade, 
varför lönerna kunde hållas låga, även om de kom att höjas allt eftersom nya 
effektiviseringar i tillverkningsprocesserna gjordes. (Womack m.fl., 1990) 

Denna nya arbetsfördelning ledde till behovet av nya yrkesgrupper, olika typer 
av ingenjörer, med ansvar för design, produktion, med mera. Städare höll rent 
och snyggt, reparatörer skötte underhåll av maskiner och verktyg. Mot slutet av 
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linjen fanns det kvalitetskontrollanter som kontrollerade att allt satt som det 
skulle och att det fungerade. Om så ej var fallet, vilket var vanligt, så gick 
dessa delar till ytterligare en yrkeskategori, de så kallade omarbetarna. 
(Womack m.fl., 1990) 

3.1.3 Mass production sprider sig 

Ford öppnade under 1930-talet monteringsfabriker i Europa, men trots att de 
europeiska konkurrenterna kunde besöka dessa fabriker och studera Fords 
metoder, så slog inte massproduktion igenom i de europeiska fabrikerna förrän 
efter andra världskriget och de började kunna konkurrera på amerikanska 
marknaden. (Womack m.fl., 1990)  

Efterkrigstiden i Europa följde samma mönster som 30-talets USA, en stor 
andel av arbetarna i fabrikerna var invandrare. Visserligen så höjdes lönerna 
under 70-talet, men missnöjet bland arbetarna vid det löpande bandet var ändå 
stort. På grund av missnöjet med det otillfredsställande arbetet var det främsta 
kravet i de fackliga kampanjerna förkortning av arbetstid och arbetsgivarna 
tyckte att detta var en bra strategi för att hålla missnöjet i schack. Hade det inte 
varit för det då nya japanska hotet, så hade det i både USA och Europa kanske 
fått fortsätta på detta sätt. (Womack m.fl., 1990) 

3.2 Lean production 

1990 kom James Womack, Daniel T. Jones och Daniel Roos ut med boken The 
machine that changed the world, som var en sammanställning av ett gigantiskt 
forskningsprojekt av hur bilar hade tillverkats dittills under århundradet och i 
synnerhet under 1980-talet. Författarna myntade begreppet lean production, för 
industriell tillverkning enligt Toyotas filosofi, det som Toyota själva kallade 
Toyota production system, TPS. (Womack m.fl., 1990) Grovt förenklat, är 
grunden i filosofin att fokusera på flöden och därigenom minimera slöseriet i 
produktionen.  



Flödesbaserad planering och kontroll i byggprojekt 

26 

3.2.1 Bakgrunden till Toyota production system 

Efter att Japan hade förlorat andra världskriget bestämde sig Toyotas 
dåvarande VD för att företaget måste ”komma ikapp” USA på tre år, annars 
skulle landets bilindustri inte överleva. Toyotas produktionschef, Taiichi Ohno, 
hade tidigare hört rykten om att en amerikansk arbetare producerade 9 ggr så 
mycket som en japansk. (Ohno, 1988) 

Den inhemska marknaden var för liten, samtidigt som den krävde ett brett 
program av olika modeller för olika ändamål och typer av kunder, för att de 
skulle kunna införa ett massproducerande produktionssystem. Dessutom fanns 
efter kriget inte ekonomin i landet för att kunna köpa in nya, automatiserade 
maskinparker till fabrikerna. (Womack m.fl., 1990) 

Japan hade de inga ”gästarbetare” som det funnits i både USA och Europa, 
d.v.s. det fanns ingen underklass som var villig att ta understimulerande jobb 
bara för det var bra betalt. I väst hade just denna grupp utgjord merparten av de 
anställda. De japanska arbetarna fann sig inte att ses som ”utbytbara delar”, 
som företaget kunde permittera så fort det behövde spara. Dessutom hade de 
japanska fackföreningarna, ivrigt påhejade av den amerikanska ockupationen, 
fått en starkare ställning. Allomfattande bonusprogram infördes för alla 
anställda i företagen. En kultur för ”livstidsanställningar” växte fram. Allt detta 
hade Toyota att ta hänsyn till när de skulle bygga upp sin egen modell för 
industriell tillverkning. (Womack m.fl., 1990) 

3.2.2 Minskade ställtider ger flexibla maskiner 

I de massproducerande fabrikerna i väst tog det lång tid att ändra tillverkningen 
på en linje från en modell till en annan. Storskaligheten gjorde att de då kunde 
komma runt problemet genom att t.ex. låta en maskin tillverka endast en sorts 
del. Denna möjlighet hade inte Toyota, de behövde komma på en mer flexibel 
metod. Womack m.fl. (1990) nämner som exempel formpressarna, de maskiner 
som formar de olika karossdelarna. Ett byte av en pressmall tog en hel dag, 
uppehöll hela fabriken och krävde dessutom specialister som skulle finjustera 
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att pressarna satt absolut rätt. Om pressformarna bara satt det minsta fel skulle 
det kunna innebära veckade karossdetaljer som resultat, eller värre. (Womack 
m.fl., 1990)  

Ur detta behov föddes de pressar som kunde byta pressmall på en bråkdel av de 
i de amerikanska fabrikerna. Från slutet av 1940-talet till slutet av 1960-talet 
lyckades Taiichi Ohno och hans ingenjörer allt eftersom minska ställtiderna 
från en dag till endast tre minuter, dessutom helt utan att involvera specialister. 
(Womack m.fl., 1990) 

3.2.3 Just-in-time 

Ohno drog slutsatsen att skillnaden mellan olika länders produktivitet måste 
ligga i mängden slöseri. En av de största orsakerna till slöseriet var alla 
mellanlager inom produktionen, som användes som buffertar mellan olika 
arbetsstationer. Lagren tog upp dyrbar fabriksyta och krävde enkom lager-
personal. Om de skulle kunna styra produktionsflödena tillräckligt bra skulle 
de kunna undvika att tillverka delar och komponenter för mellanlager. De 
skulle få ett system som levererar framåt till nästa länk i produktionskedjan 
precis då de skulle behövas, just in time. (Ohno, 1988) 

3.2.4 Tryckande kontra dragande produktion 

Ett traditionellt produktionssystem är ett s.k. tryckande system, i och med att 
allt tillverkas mot förutbestämda mål och slutprodukterna produceras mot en 
prognostiserad efterfrågan på marknaden. Material blir till komponenter och 
delar, som blir till en färdig produkt, genom att de successivt trycks genom 
produktionskedjan. (Ohno, 1988)  

Problem som dyker upp tidigt i tillverkningsprocessen, leder alltid till defekta 
produkter längre ner i kedjan, något som kommer att stoppa produktionen i 
vilket fall som helst. Hänsyn tas ej till efterföljande processer, utan endast 
produktionsplanen för den egna delprocessen. Resultatet blir slöseri, dels i 
form av felaktiga delar, dels partier med delar som aldrig behövs. Traditionella 
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ledningsmetoder fungerar således dåligt om det som önskas är ett fungerande, 
heltäckande just-in-time-system. (Ohno, 1988) 

Motsatsen, att en senare process går till en tidigare process och plockar upp 
endast de komponenter den behöver, kallas därför för dragande system och 
därmed elimineras behovet ett mellanlager. Den tidigare processen ska endast 
tillverka det antal komponenter som den senare processen nyss har hämtat. 
Denna process arbetar sig på samma sätt bakåt i produktionskedjan. Ohno 
utvecklade ett enkelt system, kallat kanban-kort, för att hantera dessa interna 
ordrar inom produktionskedjan. På dessa laminerade kort anger den senare 
processen till den föregående vilken del och i vilket antal som behöver 
levereras. (Ohno, 1988)  

Idén till det dragande produktionssystemet och just-in-time fick Ohno när han 
1956 besökte USA för att studera deras produktionsmetoder. Det som gjorde 
stört intryck på honom var dock inte de amerikanska biltillverkarnas fabriker, 
utan ett besök i en amerikansk supermarket. (Womack m.fl., 1990) 

Han studerade hur systemet fungerade och kom fram till att i en sådan kan  

• kunden få tag i det den behöver, 

• i rätt tid och 

• i den mängd den behöver. (Ohno, 1988) 

 

3.2.5 Analys av slöseri 

Traditionellt hade det gällt att  

 försäljningspris = tillverkningskostnad + kalkylerad vinst.  

Detta förfarande gör kunden ansvarig för alla kostnader, något som inte har 
någon plats i en modern, konkurrensinriktad, bilindustri. Kunden kommer alltid 
att enbart betala det denne tycker varan är värd, då har tillverkningskostnaden 
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ingen betydelse, menade Ohno. Om kostnaderna är för höga kommer kunden 
att välja konkurrenten istället. (Ohno, 1988)  

Anta att 10 personer tillverkar 100 enheter av en produkt varje dag. Anta även 
att vi sedan identifierar ett antal slöserier och även lyckas eliminera dessa, 
vilket får till följd att de 10 personerna nu klarar av att producera 125 enheter 
på samma tid. Men denna kapacitet fanns ju därmed även innan effektiviser-
ingen, processen var bara full med slöseri, muda på japanska. Vi kan därmed 
definiera den för varje tillfälle tillgängliga kapaciteten som 

 Nuvarande kapacitet = arbete + slöseri 

Denna maximala kapacitet nås när slöseriet har reducerats till noll (Ohno, 
1988). 

Den totala arbetstiden för en arbetare, arbetsgrupp eller företag, kan sägas 
utgöras av dels arbete – värdeskapande eller icke värdeskapande sådant – samt 
slöseri, se Figur 2. 

 

 

Figur 2.  Arbetstidens beståndsdelar. Efter Ohno (1987). 

Det värdeskapande arbetet är sådant som, precis som det låter, adderar värde 
till vår produkt, genom omvandlingsprocesser, det vill säga att ändra form eller 
egenskaper för en produkt eller del. Exempel på denna typ är: montering av 
delar och komponenter, forma råvaror, formpressning, svetsning, härdning och 
karossmåleri. (Ohno, 1988)  

Det icke värdeskapande arbetet är sådant arbete som inte direkt adderar värde 
till vår produkt, men som med dagens produktionsmetoder inte kan elimineras. 
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För att denna typ av arbete skall kunna minska, måste vi kanske skaffa nya 
maskiner eller ändra layout på produktionslinjen. Exempel på denna typ av 
arbete är: att gå för att hämta material, packa upp varor som kommer med 
leveranser, eller manuell styrning av maskiner. (Ohno, 1988) 

De första stegen mot TPS är att identifiera allt detta slöseri. Ohno (1988) 
nämner sju former av slöseri: 

• Överproduktion 

• Väntan (arbetare eller maskin) 

• Slöseri på grund av transporter 

• Ineffektiva (felaktiga) produktionsmetoder 

• Lager 

• Rörelser (arbetare eller maskin) 

• Felaktiga produkter (justeringar och omarbete). 

 

3.2.6 Hellre stoppa hela produktionen än tillverka defekta produkter 

I de massproducerande fabrikerna fick endast förmännen stoppa produktionen 
och då var det i regel för att det saknades material eller att någon maskin gick 
sönder, inte för att delarna som tillverkades var defekta. Produktionen fick 
absolut inte hamna bakom det planerade, så han hade inte råd med att stoppa 
linan i sådana fall. Dessutom visste han att det alltid gick att dölja dessa fel 
genom att fixa dem i omarbetet, före de skulle passera huvudkontorets utsända 
kvalitetskontrollanter. I Ohnos ögon var detta ett stort muda. (Womack m.fl., 
1990) 

Alla dessa omarbetare och kvalitetskontrollanter tillförde inte produkten något 
egentligt värde. Ohno tänkte, att deras funktioner borde produktionspersonalen 
klara av bättre, eftersom de ju borde ha störst kunskaper om tillståndet i 
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produktionen. Därför införde han det idag berömda snöret, som gav varje 
arbetare möjligheten att stoppa hela produktionen om denne upptäckte något 
fel. Eftersom Ohno även såg till att installera informationstavlor ovanför varje 
arbetsstation, så kunde alla se var det var problem och hela arbetsgruppen 
kunde därefter hjälpas åt att lösa problemet. (Womack m.fl., 1990) 

Detta utvecklades till en allmänt höjd kvalitetsmedvetenhet i fabriken, där varje 
anställd genast såg till att förhindra felaktiga delar att passera ner genom 
systemet, vilket annars alltid fick till följd att bilen behövdes fixas till genom 
omarbete i efterhand innan den skulle levereras (Womack m.fl., 1990). 

3.2.7 5 varför 

I massproducerande fabriker ses fel som slumpmässiga händelser. Där ser de 
till att åtgärda själva felet och hoppas därefter att det inte ska återkomma. Ohno 
införde istället ett system där arbetsgruppen genom att fråga fem varför skulle 
kunna finna grundorsaken till felet, med följden att felet så småningom inte 
dyker upp igen. (Womack m.fl., 1990) Metoden var i sig en vidareutveckling 
av alla arbetares möjlighet (och skyldighet) att kunna stoppa produktionen. 
Som exempel kan vi ta att en maskin slutar fungera och stannar. 

Varför stannade maskinen? 
Den överbelastades och löste ut en säkring. 

Varför överbelastades den? 
Lagren var inte tillräckligt smorda. 

Varför var de inte tillräckligt smorda? 
Det var fel på oljepumpen, den pumpade inte som den skulle. 

Varför pumpade den inte som den skulle? 
En av komponenterna i pumpen var utnött. 

Varför var den utnött? 
Det fanns ingen sil i början av systemet som hindrade metallkorn att komma in 
i mekaniken. 
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Den första instinktiva åtgärden här hade varit att enbart byta säkring, för att 
snabbt komma igång med produktionen igen, men i det här fallet hade detta 
inte löst grundproblemet – upptäckten av den missade silen. Genom att stoppa 
produktionen och försöka hitta felet med hjälp av 5 varför utvecklas 
anläggningen ständigt, med en mer driftsäker produktion som direkt följd av 
detta. (Ohno, 1988) 

När Toyota införde 5 varför så blev resultatet för produktionspersonalen först 
nedslående, linjen stoppades nästen hela tiden och produktionen stod still under 
avsevärda tider. Allt eftersom de lärde sig systemet med att finna grundorsaker 
till problem, så började dock stoppen minska dramatiskt. I dag stannar Toyotas 
linjer i princip aldrig, till skillnad från i en massproducerande fabrik. Där 
stannar de inte heller för att rätta till fel utan för att hantera materialbrister och 
problem med koordinering av arbete. Resultatet är att när en konventionell, 
massproducerande fabrik ägnar upp till 20 % av den totala fabriksytan och så 
mycket som 25 % av all arbetad tid till omarbeten för att i efterhand rätta till fel 
i sina produkter, så har Toyota i princip ingetdera av detta. (Womack m.fl., 
1990) 

3.2.8 ”Intelligenta” maskiner 

Om det ena benet i TPS är just-in-time, med ett dragande produktionssystem 
med hjälp av kanban, så är det andra benet det som Ohno kallar för 
autonomation, eller automation med ”mänsklig touch”. Detta innebär att 
”intelligens” byggs in i maskinerna, i form av kvalitetskontrollsystem som 
automatiskt kontrollerar att maskinen fungerar som den ska och som stoppar 
den så fort ett villkor för bristande kvalitet eller felaktighet uppfylls. Detta 
förhindrar att felaktiga komponenter kan produceras, som i förlängningen 
eliminerar möjligheten till ärvda fel längre ner i produktionen. (Ohno, 1988)  

Detta koncept kommer även igen i möjligheten för varje arbetare i fabriken att 
stoppa linjen om ett fel upptäcks. Genom att stoppa hela produktionen så 
uppmärksammas alla om felet och därmed sopas det inte under mattan. Först 
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när personalen verkligen förstår ett problem helt ut kan de göra några riktiga 
förbättringar. (Ohno, 1988) 

3.2.9 Det vinnande, multifunktionella laget 

En annan viktig del i TPS är betydelsen av lagarbete. Ohno (1988) drar flera 
paralleller till olika lagsporter, där framgång inte kan nås enbart genom några 
få stjärnspelare, utan kräver att alla fungerar som ett lag, även om detta så klart 
även innefattar de olika ”spelarnas” individuella kompetenser. 

Ohno gick även från det massproduktionens tidigare koncept, en arbetare – en 
maskin av en viss typ, till en arbetare – många maskiner av olika sorter, något 
han kallade för multifunktionella team. Detta var möjligt i och med 
autonomationen som innebar att en person inte måste övervaka en maskin 
konstant och att layouten i fabriken gjordes om för att göra det möjligt för en 
person att kontrollera flera maskiner samtidigt. (Ohno, 1988) 

3.2.10 Standardisering av arbetsmoment 

Då skickliga, erfarna arbetare började kallas ut i Koreakriget innebar det att 
deras arbeten måste utföras av ovana ersättare. Detta gav behovet av väldefi-
nierade, standardiserade arbetsmoment. Ohno inspirerades här rakt av Henry 
Fords metoder och behovet av dessa följer samma mönster som i USA med den 
invandrade arbetskraften. Följden av dessa oansenliga, standardiserande arbets-
beskrivningar blev att Toyota lyckades eliminera en stor mängd slöseri genom 
analyser av befintliga arbetssätt, omflyttningar av maskiner, installation av 
autonomatiska system, förbättrade verktyg samt optimering av material-
leveranser till varje enskild process. (Ohno, 1988) 

Arbetsbeskrivningen skall enligt Ohno (1988) innehålla tre viktiga punkter: 

• Cykeltid 

• Arbetsordning 

• Material 
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Oftast beror skillnader i cykeltider mellan olika arbetare på skillnader i 
individernas ordning på de olika arbetsmomenten och dess rörelser. 
Arbetsledarens/förmannens jobb är därför att träna övriga arbetare, en process 
som därmed även ger de andra arbetarna tillit till denne. Arbetarna måste också 
lära sig att lära varandra. (Ohno, 1988) 

3.2.11 Leana försörjningskedjor 

Under historiens lopp har lite olika teorier förts om hur stor del av försörjnings-
kedjorna som det tillverkande företaget ska styra själva, det vill säga om hur 
stor andel av delarna som ska tillverkas i egen regi och hur mycket som skall 
tillverkas av underleverantörer. Allt detta var för Ohno och de övriga ledarna 
på Toyota fullständigt ovidkommande. Huvudsaken var att biltillverkare och 
leverantörer arbetade tillsammans på ett smidigt sätt, för att på så vis ständigt 
kunna minska kostnader och höja kvaliteten på slutprodukterna, oberoende av 
juridiska förhållanden. (Womack m.fl., 1990) 

På Ford och GM ansvarade deras egna ingenjörer för design och konstruktion 
för de flesta av alla tusentals delarna och komponenterna. Därefter lämnades 
ritningarna till leverantörerna som fick lämna anbud på ett bestämt antal av 
varje sådan del, av en bestämd kvalitet (vanligtvis uttryckt som ett maximalt 
tillåtet antal defekta exemplar per tusen exemplar), för leverans vid en viss 
tidpunkt. De med lägst bud fick därefter kontraktet. Alla visste dessutom att det 
var varje företag för sig och att ingen av dem skulle få för sig att hjälpa den 
andre vid sämre tider. (Womack m.fl., 1990) 

Detta leder inte till att delarna som handlas upp förbättras med tiden, då en 
leverantör som handlas upp på detta sätt endast ser till att klara minimikravet 
och detta till så låg kostnad som möjligt. Att dessutom spela ut konkurrerande 
leverantörer mot varandra blockerar all horisontell kunskapsspridning mellan 
de olika företagen, ytterligare ett hinder till utveckling, vilket så klart får till 
följd att den egna utvecklingen bromsas. (Womack m.fl., 1990) 
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Om ett företag vill kunna få sina leveranser på daglig basis, så måste systemet 
vara flexibelt och uppmuntra till små serier för att kunna ställa om 
tillverkningen mellan olika produkter om efterfrågan snabbt skulle förändras. 
Toyota visste att, för att kunna sänka totalkostnaden för sina bilar, så behövde 
de dela med sig av kunskaperna från TPS till sina leverantörer. (Womack m.fl., 
1990) 

De dagliga leveranserna klarade Toyota genom att inkludera leverantörerna i 
sitt just-in-time-system med hjälp av så kallade leverantörs-kanban, som i stort 
sett fungerade som det interna kanban-system som de redan hade i sina egna 
fabriker (Ohno, 1988). Systemet var inledningsvis sårbart, genom att de hade 
tagit bort de säkerhetsbuffertar i form av lager som leverantörerna hade haft 
mot Toyota tidigare. Men genom att på detta vis nu, så att säga, arbetade utan 
skyddsnät, så lades ett mycket större fokus vid att förbättra sina processer 
genom att förhindra att problemen växer sig allvarliga och stoppar hela 
produktionen. (Ohno, 1988) 

Toyota kom även på att de skulle organisera sina leverantörer i funktionella 
skikt. Företag i olika skikt hade olika ansvar. De i första skiktet var en viktig 
del av produktutvecklingsteamet. Genom att från Toyota endast lämna ut 
funktionskrav på de olika delarna som skulle behövas, d.v.s. kraven på 
funktion samt vilka mått de skulle tillåtas ha och hur de olika delarna skulle 
fungera tillsammans med andra delar i systemet och en maximal kostnad per 
bil, så fick leverantörerna i första skiktet själva ansvara för att konstruera dessa, 
bäst de förmådde. (Ohno, 1988) 

Konstruktion och material var helt upp till den presumtiva leverantören, som 
därefter tillverkade och levererade en prototyp som, om den fungerade, gav 
företaget kontraktet. Toyota uppmuntrade dessutom företagen inom skiktet att 
sprida kunskap mellan varandra, för att så åstadkomma en snabbare utveckling 
av nya idéer och metoder. Detta var möjligt, då företagen inom ett skikt inte 
tillverkade samma sorts delar och därför inte direkt konkurrerade med 
varandra. (Ohno, 1988) 
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Första skiktet bildade därefter ett andra skikt under dem. Företagen här stod för 
tillverkning av alla de olika komponenter som deltillverkaren behövde för sin 
bildel, låt säga ett bromssystem. Komponenttillverkarna var experter på 
processtillverkning av just komponenter, men inte på produktutveckling som 
de i det första skiktet. För att ytterligare bygga vidare på detta strategiska 
samarbete med sin leverantörskedja kunde Toyota t.o.m. låna ut personal till 
sina leverantörer. Antingen för att hjälpa dem vid produktionstoppar eller som 
ett sätt att erbjuda chefer som inte stod i kö för den egna företagsledningen 
högre tjänster i leverantörsföretagen. 

Toyota uppmanade t.o.m. sina leverantörer att göra arbeten för andra 
biltillverkare eller i andra branscher, då de visste att detta i förlängningen 
skulle komma dem själva till gagn (Ohno, 1988).  

3.2.12 Lean konstruktion och design 

Toyota införde även lean-tänkande då det gällde produktutveckling, genom att 
sammanföra personer för olika ingenjörslag, som tidigare skulle ha jobbat på 
var sitt håll med att konstruera olika delar av bilmodellen. På detta sätt fick de 
större förståelse för helheten och hur hela systemet som var produkten hängde 
ihop och hur olika delar påverkar varandra. Ohno och Toyota inkluderade 
dessutom produktionsingenjörer från fabrikerna, för att på så sätt få med ett 
synsätt som skulle kunna underlätta själva tillverkningsprocessen. (Womack 
m.fl., 1990)  

3.2.13 Produktionsutjämning 

För massproduktionen gällde att, ju större partier av en vara eller komponent 
som kunde tillverkas, ju lägre blev kostnaderna för vare enskilt exemplar av 
denna. TPS vände upp och ner på detta genom att i stället bl.a. fokusera på att 
eliminera överproduktion och optimera fabrikslayouter (Ohno, 1988). 

En förutsättning för att kunna ha ett dragande system ända tillbaka till 
pressning, gjutning och stansning till komponenter från råmaterial var 
produktionsutjämning. TPS krävde att allt skulle tillverkas i så små partier som 
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möjligt. I en Toyota-fabrik tillverkar de allt på en och samma linje, inte en 
modell på förmiddagen och en på eftermiddagen, utan de kan tillverka t.ex. en 
Corona, därefter en Carina, sedan tillbaka till en Corona, o.s.v. i ett konstant 
flöde. (Ohno, 1988) 

På samma sätt fungerar det med karrossmodellerna; först en sedan, sedan en 
kombi, därefter en coupé, och så vidare. Detta ger maximal flexibilitet för 
produktionsutjämningen, och de kan i princip i realtid styra om linjen att 
tillverka mer av en modell om efterfrågan plötsligt skulle öka. Framförallt 
innebär det att lager och partier av delar längre bak i kedjan kan göras så små 
som möjligt. (Ohno, 1988) 

3.2.14 Försäljare och kunder 

För att stärka förtroendet mellan biltillverkare och försäljare och mellan 
försäljare och kunder, så tog de även med dessa i sin ”Toyota-familj”. I stället 
för att i förväg tillverka ett antal bilar som en försäljare sedan fick se till att 
”kränga”, så lät de så småningom kunderna genom försäljarna direkt beställa 
sin personliga bil direkt mot Toyotas fabriker. Detta var helt enkelt en 
förläning av det redan införda dragande produktionssystemet. Försäljarna 
kunde nu skicka ordrar till slutmonteringen på redan sålda bilar. (Womack 
m.fl., 1990) 

För att hjälpa fabriken att inte få en alltför varierande beställningsrytm lät de 
handlarna hjälpa fabrikerna att jämna ut pucklarna och hjälpa dem med 
produktionsutjämningen. Detta genom att lägga ordrarna i en jämn och så pass 
rationell ordning som möjligt (Womack m.fl., 1990). 
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3.3 Lean construction 

3.3.1 Bakgrund till en Lean produktion för byggbranschen 

Byggforskningen började i början på 1990-talet att uppmärksamma 
utvecklingen inom tillverkningsindustrin. Skulle dessa metoder och teorier 
även kunna appliceras på byggindustrin? Första stegen mot lean construction 
togs av Lauri Koskela vid VTT i Finland med en rapport efter ett besök på 
Stanford, University of California, 1992. Året därpå höll han i Espoo i Finland 
vad som skulle bli den första årliga internationella konferensen i ämnet lean 
construction. Därpå följde Glenn Ballard, då vid University of California i 
Berkley och Gregory Howell, vid University of New Mexico, som ledande 
bidragsgivare till den internationella forskningen. (Alarcón, L, 1997) 

I många avseenden är byggindustrin fortfarande hantverksbaserad, den har 
aldrig varit en massproducent (Ballard, 1999). Koskela (1993) identifierade 
samma sorts problem i byggindustrin som Womack, m.fl. (1990) hade gjort för 
den västerländska fordonsindustrin; låg produktivitet, dåliga arbetsförhållanden 
och otillräcklig kvalitet. Serpell, Venturi och Contreras (1995) identifierade två 
huvudtyper av slöseri; långsamt arbete – beroende på ineffektiva processer – 
och omarbete.  

Borchering (1986, enligt Alarcón, 1994) menade att produktivitetsförluster 
inom stora och komplexa byggprojekt beror på fem typer av improduktiv tid, 
att jämföra med Ohno: 

• Slöseri på grund av väntan eller avsaknad av arbete, 

• Slöseri på grund av resor, 

• Slöseri på grund av långsamt arbete, 

• Slöseri på grund av ineffektivt arbete, 

• Slöseri på grund av omarbete. 
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”Byggfolk” har en tendens att inte se möjligheterna till förbättringar i det 
dagliga arbetet. Ett av skälen är att de inte inser att många av arbetsmomenten 
de utför inte tillför värde till produkten. Chefer tror att så länge de håller folk 
sysselsatta så är de produktiva. (Alarcón, 1995) 

Byggbranschen har i sitt synsätt på produktion, precis som 
tillverkningsindustrin tidigare, endast fokus på omvandlingsaktiviteter. 
Principen har varit att material (input) genom en omvandlingsprocess ger ett 
resultat (output). En huvudprocess (produktionen) kan delas upp i mindre faser 
och delprocesser (byggdelar), som i sin tur kan delas upp i ytterligare 
delprocesser (aktiviteter). Utifrån dessa aktiviteter kostnadsberäknas hela 
projektet genom att kostnader för direkt och indirekt material, samt resurser för 
det nödvändiga arbetet, summeras. (Koskela, 1992) Varje aktivitet 
(underprocess) kan betraktas enskilt, var för sig (Ballard, 1997).  Den totala 
kostnaden för ett projekt är lika med summan av kostnaderna för de ingående 
delprocesserna. Besparingar nås genom att kostnaderna för varje delprocess 
minskas (Bertelsen, 2002). 

Denna traditionella filosofi uppmuntrar till suboptimeringar. Den delar upp 
ett projekt väldigt sekventiellt: En arkitekt lämnar ritningar och specifikationer 
till konstruktörer och övriga konsulter, en byggentreprenör handlas upp, denne 
i sin tur beställer de material som specificerats av arkitekten varpå den uppför 
byggnadsverket i överensstämmelse med ritningarna och de övriga 
handlingarna. (Ballard, 1993) I Sverige motsvarar detta entreprenadformen 
utförandeentreprenad, vid de olika formerna av totalentreprenad som är 
vanliga, så borde filosofin däremot fungera dåligt. 

I Sverige inleder byggentreprenörerna alltid varje projekt med en planeringsfas 
innan den verkliga produktionen startar. I denna fas produceras produktions-
tidplaner - en uppdaterad och mer detaljerad version av den tidplan de gjorde 
under anbudsskedet, men även upphandling av underentreprenörer och 
framtagandet av beställnings- och leveransplaner för material samt inledande 
materialbeställningar. När detta är gjort går entreprenören över i produktions-
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fasen (Nordstrand, 2000). I och med denna skarpa definition av faser verkar det 
som om planeringsarbetet i projekt upphör, i alla fall så länge det inte beslutas 
om stora genomgripande förändringar av produktionsmetoder eller liknande 
under projektets gång. 

3.3.2 Arvet från lean production  

Lean-filosofin kan enligt Koskela (1993) betraktas på tre olika nivåer; som 
koncept, principer eller som en palett av metoder och verktyg, se Figur 3. För 
att förstå konceptet måste branschen, enligt Koskela, först acceptera att 
produktion består av två typer av aktiviteter, omvandlingar och flöden. Så är 
dock fortfarande inte fallet (Bertelsen, 2002).  

 

Figur 3.  Olika nivåer av Lean Production-filosofin. Efter Koskela (1993). 

 

Lean Production-konceptet bygger enligt Koskela (1993) på principer om hur 
produktionen kan effektiviseras. Dessa är 

• Andelen icke värdeskapande aktiviteter (det vill säga slöseriet) skall 
minimeras 



Teori 

41 

• Öka det utgående värdet genom systematiskt hänsynstagande av 
kundkrav 

• Minska osäkerheten 

• Minska cykeltider 

• Förenkla genom att minska antalet steg, delar och olika kopplingar 

• Öka flexibiliteten i produktionen 

• Öka processens genomskinlighet 

• Fokusera på kontroll av hela processen 

• Bygg in ett system för ständiga förbättringar i processen 

• Balansera förbättringarna av omvandlingsaktiviterna med de för flödena 

• Benchmarking 

Några av de viktigaste verktygen och uppsättningar av metoder för att nå en så 
att säga lean produktion är enligt Koskela (1993) 

• Just in time 

• Total Quality Management, TQM 

• Time based competition (ung. Tidsbaserad konkurrens) 

• Concurrent engineering (ung. Samtida projektering) 

• Process redesign eller reengineering (ung. Processförnyelse) 

• Value based management (ung. Värdebaserad ledning) 

• Visual management (ung. Visuell ledning) 

• Total productive maintenance, TPM (ung. Underhåll för 
totalproduktivitet) 
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• Involvering av medarbetare, medarbetareförslag  

Dessa olika verktyg och uppsättningar av metoder fokuserar i regel dock endast 
kring en av de ovan nämnda principerna att nå ökad produktivitet, det vill säga, 
de är partiella till sin natur (Koskela, 1993).  

Omvandling av material till en färdig produkt sker med hjälp av flöden av 
material, resurser och information. Exempel på flödesaktiviteter är kontroller, 
väntan och förflyttningar av material och resurser, se Figur 4. (Koskela, 1992) 

 

Figur 4.  Produktion som en flödesprocess, schematisk förenkling. De grå 
rutorna representerar värdeadderande aktiviteter, till skillnad från 
de vita. Efter Koskela (1992). 

Både omvandlings- och flödesaktiviteter förbrukar tid och pengar, men det är 
enbart de förstnämnda som verkligen adderar värde till produkten. Eftersom 
industrin inte har sett flödena som viktiga, har heller ingen energi lagts på att 
effektivisera dem. Kostnadsbesparingar går att göra genom att slöseriet, d.v.s. 
allt som ej adderar värde, minimeras. (Koskela, 1993) 

Precis som för tillverkningsindustrin har produktiviteten försökt höjas genom 
investeringar i ny och bättre teknik för att utföra omvandlingsaktiviteterna, 
men även till viss del för de icke värdeadderande. Grundproblemet med slöseri 
ligger dock fortfarande kvar inom produktionssystemet (Koskela, 1993). Enligt 
principerna för lean production skall investeringar i omvandlingsprocesserna 
komma först efter att flödena har effektiviserats, d.v.s. efter att det direkta 
slöseriet har tagits bort. Först när en organisation gör rätt saker bör de lägga 
energi på frågan om dessa görs på rätt sätt (Womack m.fl., 1990). 
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3.3.3 Motstånd till lean production i byggbranschen 

Enligt Koskela (1993) finns det inom byggindustrin tvivel mot att det skulle 
kunna införas ett mer snålt tänkande. Till exempel brukar det framföras att 
byggindustrin skiljer sig på flera punkter från övrig tillverkningsindustri; 

• byggen är unika projekt,  

• platsbyggande och  

• användandet av tillfälliga multiorganisationer. 

Byggen är unika projekt 

Byggproduktion liknar mest slutskedet av ett produktutvecklingsprojekt inom 
tillverkningsindustrin. I detta skede görs nämligen en provtillverkning, en 
prototyp. Oftast är den befattad med en del problem och tveksamma lösningar, 
som efteråt genom utvärdering leder till ändringar i konstruktion och 
tillverkningsprocess. Först efter detta prototypskede startar tillverkningen. 
(Ballard & Howell, 1995) 

Unikheten i varje projekt beror på kundernas olika behov och prioriteringar, 
skillnader mellan olika byggplatser och dess omgivningar, projektörernas olika 
åsikter om bästa möjliga lösningar. Dock är material och komponenter i regel 
alltid desamma, samma sak med arbetsmetoder och produktionslösningar. Från 
en projektörs synvinkel liknar dessutom en typ av projekt varandra; t.ex. 
bostäder, industrilokaler, butikslokaler, idrottsanläggningar et cetera. (Koskela, 
1992)  

Problemen med unikheten av projekt går att minimera genom 
standardiseringar, modulariseringar och genom att utifrån erfarenheter välja 
bort dåliga lösningar ur ett byggbarhetsperspektiv, som inte är absolut 
nödvändiga från arkitekt och kund. Avsaknad av ett inbyggt feedbacksystem 
kan simuleras genom att kunskaper hämtas från tidigare liknande projekt. 
Vidare kan obekanta arbetsmoment eller metoder först prövas i en så kallad 
mock up-modell, där arbetet både kan provplaneras och provbyggas. (Koskela, 
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1992) Ballard och Howell (1994c) föreslår att detta görs med hjälp av PDSA-
metoden, se Figur 1. 

Platsbyggande 

Platsbyggande innebär att det mesta av produktionen pågår på den plats där 
byggnadsverket kommer att stå i slutändan. Materialen och de olika 
arbetslagen flödar mellan olika arbetsstationer, till skillnad från 
tillverkningsindustrin, där produkten i stället flödar mellan olika fasta 
arbetsstationer. Platsbyggande innebär även bl.a. sårbarhet, komplexitet, 
ogenomskinlighet och svårigheter att utvärdera. (Koskela, 1992) 

Sårbarhet: Arbetsplatserna är ofta dåligt skyddade, vilket gör dem utsatta för 
både inbrott och väder och vind, något som orsakar ständiga störningar i 
produktionen. Permanenta säkerhetssystem kan inte användas i en miljö som 
hela tiden förändras. Material och arbetskraft kan variera lokalt, såsom de 
geologiska förutsättningarna. (Koskela, 1992) 

Komplexitet: Flödet mellan arbetsstationer av de olika lagen måste 
koordineras, till skillnad från i en fabrik, där enbart materialflöden behöver 
hanteras (Koskela, 1992). 

Genomskinlighet/transparens: Arbetsmiljön utvecklas ständigt, vilket gör 
arbetsplatsdispositionsarbete arbetsamt. På grund av detta är det även svårt att 
implementera visuella kontroller (Koskela, 1992). 

Utvärdering: Platsbyggande är till sin natur decentraliserad, vilket är ett hinder 
för spridning av förbättringsförslag inom organisationen (Koskela, 1992). 

Till dessa problem finns ett antal möjliga lösningar. Materialflöden kan 
förenklas genom en ökad grad av prefabricering. Nästa steg är väderskydd och 
inpasserings- och övervakningssystem, om de är kostnadseffektiva. (Koskela, 
1992) 

Platsbyggande ställer höga krav på planering, på grund av dess osäkerhet, 
föränderlighet och behov av samordning mellan olika arbetslag. Planering av 
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arbets- och materialflöden tar mycket tid och utförs ofta på ett bristfälligt sätt. 
En mer systematiserad planingsprocess har dock visat sig ge positiva effekter 
(Koskela, 1992).  

Tillfälliga multiorganisationer 

Vi varje nytt byggprojekt bildas en tillfällig organisation, bestående av 
personal från flera företag och som då kan ha olika sätt att arbeta. Företagen 
binds till projektet genom olika kontrakt. Förutom att många inom projektet 
inte har jobbat tillsammans tidigare, är det även vanligt att personal projekt-
anställs för just det specifika projektet, av de olika företagen. (Koskela, 1992) 

Problem med detta är bland annat en avsaknad av gemensam vision för 
projektet. De olika företagen är där för sin egen skull och ser därför bara till sin 
egen del. De har fått kontraktet för att de var billigast, och de försöker göra 
jobbet så billigt som möjligt. (Koskela, 1992)  

Tillfälliga multiorganisationer försvårar ständiga förbättringar, då det saknas 
gemensamma, företagsöverskridande system. Projektanställningar gör det även 
svårt att få dessa anställda att jobba med förbättringsförslag och att få 
gemensamma mål mellan företag och anställd. (Koskela, 1992) 

Dessa problem kan lösas genom upphandling av företag med längre, 
strategiska samarbeten mellan varandra; men även längre, strategiska 
samarbeten mellan kund/beställare och entreprenör, entreprenör och 
underentreprenör, team building inom projektet och tydligare definierade roller 
mellan deltagande parter. (Koskela, 1992) 
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3.4 Last planner system of production control 

Last planner system of production control, LPS, är en filosofi, ett antal regler 
och procedurer, samt ett antal verktyg (Ballard, 2000) inom lean construction, 
som stödjer Koskelas (1993) principer 3. Minska osäkerheten, 6. Öka flexibili-
teten i produktionen, 7. Öka processens genomskinlighet, 8. Fokusera på 
kontroll av hela processen och 9. Bygg in ett system för ständiga förbättringar i 
processen, se avsnitt 3.4.  

LPS är ett system för produktionsberedning med syfte att förmå arbetet att ske 
enligt plan, till skillnad från traditionell produktionskontroll, nämligen att i 
efterhand kontrollera om planen har följts, genom att leta avvikelser (Ballard, 
2000). 

Systemet arbetades fram av Glenn Ballard med forskarkollegor mellan 1992 
och 2000, den första publikationen kom till den första internationella 
konferensen om lean construction, IGLC 1993. Fokus har under åren flyttats 
från att som i början ligga på att öka produktiviteten i byggprojekt – i form av 
bättre kvalitet på aktiviteter i veckoplaner och rullande tidplaner – till att 
alltmer övergå mot ett system för ökad tillförlitlighet i arbetsflöden. Detta kom 
sig av Ballards ökade insikt i lean-teori och inflytande från Lauri Koskelas 
idéer. Ursprungligen vilade Ballards forskning på kvalitetsmanagementteori. 
(Ballard, 2000) 

Byggproduktion är komplext, menar Ballard (1993). Avvikelser som är 
betydande för produktionen sker hela tiden inom ett byggprojekt. Planer ändras 
och leveranser försenas (Howell & Ballard, 1994a). En produktionsberedare 
(eng. Last planner) är en person som genom direktiv styr direkt arbete och inte 
enbart nya planeringsprocesser på en lägre nivå (Ballard, 2000). Dessa direktiv 
kallas här arbetsuppgifter. 

3.4.1 Problemen med traditionella planeringsprinciper 

Ballard (1993) introducerar ett antal koncept. De viktigaste beståndsdelarna i 
ett planeringssystem är de som bestämmer vad som borde utföras, vad som kan 
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utföras samt vad som kommer att utföras. Inom byggbranschen görs det ett bra 
jobb med att bestämma ”borde”, ett mediokert jobb med att bestämma ”kan” 
och ett väldigt dåligt jobb med att bestämma ”kommer att”. Detta 
”traditionella” arbetssätt likställer ”borde” med ”kommer att”, eller kanske 
snarare blundar för att dessa i regel skiljer sig från varandra, se Figur 5 (Ballard 
& Howell, 1994b).  

 

 

Figur 5.  Traditionell princip för byggproduktionsplanering. Efter Ballard & 
Howell (1994b). 

 

Oftast är svaret på frågan ”Vad ska vi göra nästa vecka?”, ”Vad som står i 
tidplanen” och förmännen ser det som sin uppgift att pressa underordnade att 
producera helt oavsett vilka hinder som finns. Även om det är viktigt att klara 
sig runt hinder, så ursäktar inte detta skapandet av dem eller att de lämnas kvar. 
(Ballard, 2000) 

Förutom att välja arbete som ”kan” utföras, skall produktionsberdarna se till att 
arbetet planeras i rätt ordning, samt att rätt mängd arbete – utifrån arbetslagets 
storlek och tillgänglig arbetstid – väljs ut (Howell & Ballard, 1994b). 
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I vilken ordning olika aktiviteter ska utföras görs så klart vid produktions-
planering, men på den lägre nivån, inom en aktivitet kan ofta de sista 
planerarna vara de som har bäst kunskap om vilken som är den mest rationella 
arbetsordningen (Howell & Ballard, 1994b).  

Att välja ”rätt mängd arbete” har påverkan på hur produktivitet mäts. Genom 
att granska och godkänna kvaliteten på planeringen i förväg kan platschefen 
därefter istället koncentrera sig på att kontrollera att planerna följs. Idag görs 
detta i praktiken för hela projektet på en och samma gång, innan produktionen 
startar. Att kontrollera ”gjorde” mot ”borde” bortser dock från skillnaderna 
mellan ”borde” och ”kan”, vilket förvränger ledningens kontrollfunktion. 
(Howell & Ballard, 1994b) 

En förman, arbetsledare eller motsvarande bygger sin egen planering på 
information han får uppifrån i organisationen om ”borde” och ”kan”. Om 
uppgifterna motsäger varandra, eller är rent av felaktiga, så ger förmannen upp 
planeringen på gruppnivå, samordningen försvinner och prestationen 
försämras. Arbetsordrar blir enbart uttryck för den ursprungliga tidplanen, ej 
förankrade i faktiska tillgängliga resurser. Allt för ofta använder hantverkarna 
det mesta av sin tid till att fundera över om arbetet går att utföra eller ej. 
(Ballard, 1993)  

Ett produktionsplaneringssystem skall klara av att justera ”borde” till att bättre 
överensstämma med ”kan” och ”kommer att”, se Figur 6. Mätningar av 
skillnader mellan direktiv och resultat bör ske på alla nivåer i 
planeringssystemet, varpå grundorsaken till avvikelserna måste utredas. Dessa 
kunskaper ger projektets deltagare möjligheten att kunna undvika samma 
problem i framtiden (Howell & Ballard, 1994b).  

 



Teori 

49 

 

Figur 6.  Last planner-systemet schematiskt, med själva Last planner-
processen markerad. Efter Ballard (2000). 

 

3.4.2 Arbetare som slipper avvikelser får jobba i lugn och ro 

En stor del av en platschefs arbetstid, i dagens byggprojekt, handlar om att rusa 
runt och "släcka eldhärdar". Projekten är fulla av på förhand okända faktorer 
och osäkerheter, vilket leder till en ständig ström av problem senare, som då i 
regel kräver akuta lösningar. (Ballard, 1997)  

Om planeringssystemet inte lyckas producera bra och rationellt utförbara 
arbetsuppgifter spelar det ingen roll hur bra den ursprungliga, övergripande 
planeringen var, denna kommer ändå inte att realiseras. Därför måste den del 
av systemet som befinner sig ovanför den siste planeraren skydda denne mot en 
ojämn ström av arbete och resurser. Om arbete läggs på att skydda den siste 
planeraren, kommer denne att slippa lägga det mesta av sin arbetstid på 
”brandbekämpning” och får då istället tid till att jobba med kvalitetskontroller 
och ständiga förbättringar. (Ballard, 1993) 
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Att skydda yrkesarbetare från avvikelser uppströms ger väldigt stora vinster, 
inte minst i form av ökad säkerhet och ärlighet till arbetsmiljön. Det som sägs 
ska göras utförs verkligen – om än vecka för vecka – detsamma gäller 
leverantörerna. Olika arbetslag, entreprenörer och övriga parter lär sig lita på 
varandra. Fokus ligger inte på att blint följa tidplanen, däremot finns ett 
engagemang för lärande och förbättringsarbete, varför problem inte döljs utan 
tas upp till ytan för att lösas. (Howell & Ballard, 1994b) 

3.4.3 Last planner-systemet i korthet 

LPS ger en kontroll- och kvalitetsfunktion som gör precis detta. Det använder 
tre nivåer av planering och tidplaner, se Figur 7 (Ballard, 2000);  

1. Huvudtidplan (Produktionstidplan) 

2. Successiv arbetsberedning och 

3. Veckoarbetsplaner. 

 

 

Figur 7.  Last planner-processen i detalj, jfr. med Figur 5. Efter Ballard 
(2000) . 
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Huvudtidplanen täcker hela projektet och innehåller deltider och milstolpar. 
Aktiviteterna kan dock vara långa och övergripande (Ballard, 2000). 

En successiv arbetsberedning (eng. Lookahead planning) har till uppgift att 
detaljera huvudtidplanen och projektets kalkyl, genom att bland annat bryta ner 
huvudtidplanens aktiviteter till rationellt utförbara arbetsuppgifter och placera 
dessa i rätt inbördes ordning, se Figur 8. Den successiva arbetsberedningen 
syftar därmed även till att kontrollera flödena av arbete och resurser genom 
produktionssystemet (IGLC, 1999)  

Det här är en ständigt pågående planeringsprocess, som tar sin utgångspunkt i 
ett 5-6 veckor långt utsnitt av huvudtidplanen, med början nästkommande 
vecka. Längre än så är det ingen mening med att detaljplanera, då osäkerheten 
ökar med tidsavståndet, men längden på processens tidsfönster är ändå 
beroende av ledtiderna hos alla former av leverantörer. (IGLC, 1999) Syftet 
med processen är att producera kvalitetssäkrade arbetsuppgifter, vilket innebär 
att alla möjliga hinder för ett smidigt utförande måste elimineras. Hinder kan 
vara osäkerheter rörande bygghandlingar, material, verktyg, personal, 
arbetsutrymme, tidigare arbeten och förberedelser. (Ballard, 2000) 

Varje vecka gås den successiva arbetsberedningen igenom. Om hinder som var 
inplanerade att ha eliminerats till detta tillfälle ej har försvunnit, vilket innebär 
att arbetet troligen ej går att utföra enligt plan, nekas dessa enligt reglerna för 
LPS att flytta med planen till nästa vecka. (Ballard, 2000) 
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Figur 8.  Principskiss för den successiva arbetsberedningens process, efter 
Ballard (2000). 

 

3.4.4 Samla på sunda arbeten 

När alla hinder är borttagna kallas det att en ”sund” arbetsuppgift har skapats. 
Sunda arbetsuppgifter läggs till en så kallad arbetbar orderstock, (eng. 
workable backlog). I praktiken innebär detta även att sådana arbeten kan 
utföras när som helst, endast genom en enkel omstyrning av de tillgängliga 
resurserna. När en personalresurs blir ledig kan den dra arbeten ur denna 
orderstock, ett tydligt exempel på att LPS är ett dragande planeringssystem. 
För att stabilisera arbetet för arbetslaget skall planeringssystemet se till att hålla 
en arbetbar orderstock på ca två veckor. (Ballard, 2000)  

Utifrån den arbetbara orderstocken väljer produktionsberedarna ut de 
arbetsuppgifter som de anser går att utföra med deras tillgängliga resurser 
under nästa vecka och detta bildar veckoplanerna. Dessa beskriver på 
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arbetslagsnivå exakt vilka arbeten som de olika lagen ”kommer att” utföra, det 
vill säga som de lovar att kunna utföra. ”Kommer att” blir här därför analogt 
med Ohnos snöre, att alla kan stoppa produktionen om det behövs för att kunna 
undvika att saker görs på fel sätt. (Ballard, 1993) 

Även systemen för att producera och underhålla leveransplaner i byggföretagen 
idag verkar vara skapade utifrån förutsättningen att allt som ”borde” göras, 
även ”kommer att” göras. De saknar en informationskanal till resten av 
planeringssystemet om vad som verkligen ”kan” göras. Det är därför viktigt att 
även materialförsörjningskanalerna till projektet innefattas i LPS, för att få 
sunda arbeten. (Howell & Ballard, 1994a) 

Stabilisering av arbetsmiljön börjar med att projektdeltagarna lär sig göra samt 
hålla åtaganden. Produktionsberedare kan enbart förväntas åta sig den mängd 
arbete (kommer att), av vad som ”borde” utföras, om det verkligen ”kan” 
utföras. Detta innebär i praktiken att enbart arbeten som finns i den arbetbara 
orderstocken väljs ut. Om denna regel ej följs, så ärver yrkesarbetarna den 
osäkerhet och de avvikelser i arbetsflödet som ledningen ej har försökt 
förhindra, vilket leder till mycket improduktiv tid samt omotiverade arbetare 
som inte gärna försöker klara sig runt dessa hinder. (Howell & Ballard, 1994b) 

3.4.5 Benchmarking och ett inbyggt system för ständiga förbättringar 

Koskela (1993) rekommenderar att ett system för ständiga förbättringar byggs 
in i produktionssystemet, samt att någon form av benchmarking används. 

Procent av Plan Slutfört, PPS (eng. Percent Plan Complete, PPC) är ett 
nyckeltal som används för att mäta och förbättra prestation inom projekt 
(Howell & Ballard, 1994b) och är en av grundpelarna i Last planner-systemet. 
Nyckeltalet fås genom att antalet aktiviteter/arbetsuppgifter som blir färdiga i 
tid enligt föregående veckas veckoplan – det vill säga produktionsberedarens 
utlovade arbeten från föregående möte – divideras med det totala antalet 
inplanerade aktiviteter/arbetsuppgifter för samma tidsperiod (Ballard, 2000). 
Därmed jämför PPS alltså ”kommer att” med ”gjorde”. Om arbetet inte är 
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utfört före utlovad tidpunkt, bedöms aktiviteten som ej utförd (Howell & 
Ballard, 1994b). Måttet PPS går att använda som benchmarking-nyckeltal både 
inom projekt och i jämförelse med andra. 

Till nyckeltalet hör även ett krav på att finna roten till avvikelserna. 
Grundorsaken kan hittas på vilken nivå som helst, från den egna 
ledningsgruppen till en underentreprenörs leverantörs underleverantör, därför 
är det ett mycket kraftfullt lärande verktyg inom organisationen, använt på rätt 
sätt (Ballard, 2000). 

PPS kan bli högre än 100 %. Detta blir fallet då fler arbetsuppgifter slutförs 
under en vecka än vad som utlovats i förväg. Trots att detta kanske låter 
positivt, så är målet dock att hamna så nära 100 % som är möjligt, detta så ett 
av syftena med PPS är att förbättra planeringstillförlitligheten. En plan som 
kraftigt underskattar arbetslagens produktivitet är lika illa ur planerings-
tillförlitlighetssynpunkt, då det kan leda till krockar, eller att de sunda 
arbetsuppgifterna tar slut. 

 

3.5 Gantt-schema 

Ett Gantt-schema, se Figur 9, är ett aktivitetsbaserat schema som ger en grafisk 
översikt över alla beståndsdelar i ett projekt. Det är uppbyggt kring ett 
horisontellt stolpdiagram som är mycket vanligt förekommande gällande 
presentation av faser och aktiviteter för olika projekt. Metoden härstammar 
från tidigt 1910-tal och skapades av Henry Laurence Gantt och Fredrick W. 
Taylor.  

Metoden var först tänkt att användas inom produktionsindustrin men blev 
snabbt initierad inom även byggbranschen. Gantt-scheman kom snabbt att 
användas till olika större infrastrukturprojekt och metoden har sedermera 
anpassats till ett flertal olika programvaror vilket möjliggör redigerande och 
skapande av mer omfattande Gantt-scheman. (O’Brien & Plotnick, 2005) 
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Figur 9.  Schematisk bild över hur ett enkelt Gantt-schema kan se ut. 

 

Metoden bygger på en horisontell tidsaxel som kan indelas i exempelvis dagar 
eller månader och en vertikal axel som indelar projektets olika aktiviteter. De 
horisontella stolparna representerar då de olika aktiviteterna där stolpens längd 
och läge indikerar när aktiviteten startar, slutar och hur länge den pågår. 

Olika förbättringar har gjorts på metoden där några exempel som kan 
omnämnas är att aktiviteterna kan skuggas allt eftersom arbetet fortskrider. En 
annan förbättring som gjorts är en typ av sammankoppling mellan aktiviteterna 
för att se hur de är beroende av varandra. 
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Några olika användningsområden för metoden är listade nedan: 

• Visa en översikt för olika aktiviteter för ett projekt. 

• Planera projektaktiviteter. 

• Analysera och fastställa den kritiska vägen. 

• Ge en indikation på när olika aktiviteter bör vara färdiga. 

• Tilldela olika resurser. 

• Skapa beroenden mellan olika aktiviteter. 

• Övervaka hur olika projektaktiviteter framskrider. 

 
3.5.1 Fördelar och nackdelar med Gantt 

Några av de fördelar som finns för metoden är bland annat att det ger en 
relativt god grafisk översikt, metoden är lätt att förstå och det är en ofta 
förekommande metod. Gantt-schema lämpar sig bra för medelstora projekt 
men inte gärna för projekt med mer än trettio olika aktiviteter. (12 Manager, 
2008)  

Dock innehåller projekt ofta fler olika aktiviteter än så vilket är till en nackdel 
för metoden. Metoden innefattar inte läge i den grafiska översikten som 
lägesbaserad planering gör. En annan nackdel med metoden är att det trots 
flertalet programvaror som finns tillgängliga för att upprätta Gantt-schema blir 
det ofta svårt att få en överblick över projektet när många av aktiviteterna är 
sammanlänkade med varandra i ett stort nät av aktiviteter. (Jackson, 2004) 

 

3.6 Critical Path Method, CPM 

Critical Path Method, ofta förkortat CPM, skapades i mitten av 1950-talet för 
att åskådliggöra tillvägagångssättet vid underhållsarbete på en, för ändamålet 
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avstängd kemisk industri (NetMBA Business knowledge center, 2008). 
Metoden kom att användas specifikt för planering inom byggbranschen först i 
slutet av 1950-talet (O’Brien & Plotnick, 2005). 

CPM är till skillnad från den lägesbaserade produktionsplaneringstekniken 
aktivitetsbaserad. Aktivitetsbaserad planeringsteknik lämpar sig väl inom lean 
construction, till viss del på grund av den ofta förekommande dragande 
planeringen. (Kenley 2005)  

CPM fördelar aktiviteterna i ett nätverk, där aktiviteterna åskådliggörs med 
hjälp av olika noder i schemat, se Figur 10. De olika sträcken mellan 
aktiviteterna symboliserar olika beroenden. 

 

Figur 10.  Ett schematiskt CPM-diagram. 

 

3.6.1 Fördelar och nackdelar med CPM 

En fördel med CPM är att en grafisk vy över projektet åskådliggörs. Metoden 
förutser även den nödvändiga tiden för att färdigställa projektet. CPM visar 
också viken linje som är den kritiska, d.v.s. det största tidsbehovet som kan fås 
genom att addera ihop de olika aktiviteterna i en beroendekedja. Den kritiska 
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linjen kan sägas vara den längsta beroendekedjan av aktiviteter som inte kan 
senareläggas utan att hela projektet blir försenat.  

CPM utvecklades dock för komplexa med ändå relativt rutinartade projekt med 
liten osäkerhet i de olika aktiviteternas tidsbehov för färdigställande. Detta 
medför vid ett mindre rutinartat projekt en större osäkerhet i färdigställande-
tiderna i CPM-metoden. (NetMBA Business knowledge center, 2008) Metoden 
tydliggör inte heller, likväl som Gantt-metoden flödet mellan olika resurser på 
olika platser på samma sätt som lägesbaserad planering (Heinrich et al., 2005). 

3.6.2 Tillvägagångssätt vid arbete med CPM-metoden. 

Ett vanligt tillvägagångssätt vid arbete med CPM-metoden bygger på att först 
fastställa vilka olika aktiviteter som ingår i projektet. Därefter skapas en slags 
turordning i vilken de olika aktiviteterna skall utföras. Efter det dras ett 
nätverksdiagram mellan de olika aktiviteterna för att fastställa vilka aktiviteter 
som är beroende med vilka.  

När det är gjort uppskattas den nödvändiga tid som varje aktivitet antas behöva 
för färdigställande. Därefter kan den kritiska linjen fastställas genom att gå 
tillväga på det sätt som omnämns i stycket ovan. När den kritiska linjen är 
fastställd återstår det bara att allt eftersom projektet fortskrider hålla schemat 
uppdaterat för att erhålla ett så riktigt mätvärde som möjligt. 

 

3.7 Lägesbaserad produktionsplanering 

Lägesbaserad produktionsplanering är en grafisk teknik för att åskådliggöra 
arbetsflöden. Den lämpar sig mycket bra i projekt som innehåller repetitiva 
arbetsmoment (Seppänen & Aalto, 2005).  Lägesbaserad produktionsplanering 
innefattar aktiviteter som upprepas i olika kvantiteter och platser (Kenley 
2005). 
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Linjära konstruktionsoperationer är operationer som innefattar upprepande 
konstruktionsmoment. Några vanliga exempel på linjära konstruktions-
aktiviteter är vägbyggen, flervåningshus, tunnlar och pipelines. De upprepande 
aktiviteterna för dessa exempel kan då tänkas vara vägsektioner, våningar, 
lining-sektioner och rördelar. Dessa aktiviteter kan i sin tur uppdelas i en 
mängd olika delaktiviteter. Till exempel så kan en våning i ett husbygge 
uppdelas i alla de olika moment som ingår i varje våning som exempelvis 
väggresning, el-dragning, montering av fönster och så vidare. (Lutz & Halpin, 
1992) 

Dessa upprepande konstruktionsmoment består ofta av olika produktions-
hastigheter. De olikheterna i produktivitet medför en risk för produktionsstopp, 
ineffektivt utnyttjande av resurser och kostnadsökningar. De produktionsstopp 
eller problem som kan uppstå inträder där en föregående aktivitet korsar en 
efterföljande aktivitet. Som i sin tur är beroende av att den föregående 
aktiviteten skall vara färdig innan den efterföljande påbörjas på samma plats. 
(Lutz & Halpin, 1992) 
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Figur 11.  Schematisk bild över principen med lägesbaserad planering. 

 

I Figur 11 syns produktionskurvorna för olika platser som är ritade som en 
funktion av tiden. Platserna representerar den kumulativa summan av 
producerade enheter som är färdigställda vid en viss tidpunkt, till exempel 
våningar vid ett flervåningshusprojekt eller rördelar vid ett pipelineprojekt. 
Produktionshastigheten för en specifik aktivitet kan bestämmas genom att 
avläsa kurvans lutning. (Lutz & Halpin, 1992) 

Det horisontella avståndet mellan olika aktiviteter vid en viss plats 
representerar den tidsbuffert som finns tillgänglig mellan aktiviteterna utan att 
riskera krockar mellan aktiviteterna. Det vertikala avståndet mellan 
aktiviteterna vid en viss tidpunkt representerar platsbufferten mellan 
aktiviteterna. (Lutz & Halpin, 1992) 

Vid lägesbaserad produktionsplanering är det önskvärt att aktiviteterna är 
arrangerade så linjärt som möjligt, detta för att undvika att det totala projektets 
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tidsramar skall överträdas eller för att undvika att aktiviteterna riskerar att störa 
varandra (Kenley, 2005). 

Lean construction innefattar kunskapen kring att minimera slöseri och för 
kunden icke värdeskapande aktiviteter (Kenley, 2005). Kenley (2005) menar 
vidare att upplägget som visas nedan i Figur 12 oundvikligen kommer att 
resultera i slöseri. Det kommer bland annat att uppstå störningar, kvalitets-
minskning och minskad kontroll. Det glapp som bildas mellan varje plan 
skapar ett för kunden icke värdeskapande tidsspann innan aktiviteten tar vid på 
nästa plan. En orsak som skulle kunna ligga bakom ett upplägg enligt Figur 12 
skulle exempelvis kunna vara torktider eller leveranstider. 

 

Figur 12. Fyra olika aktiviteter uppdelade per fyra våningsplan. 

 

Ett upplägg som inte är mer tidskrävande utan tvärtemot skulle kunna minska 
den totala tidsåtgången samt skapar en mer gynnsam kontinuitet genom 
projektet kan ses i Figur 13. I detta planeringsupplägg har de problematiska 
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tidsglappen undvikits genom att låta aktiviteterna löpa kontinuerligt från 
startpunkt till slutpunkt. Det skapar ett mer fördelaktigt förfarande eftersom 
arbetarna slipper vänta mellan varje våning, ägna sig åt olika typer av reserv-
aktiviteter eller åka mellan olika projekt. Detta helt beroende på skalan på 
tidsaxeln. 

 

Figur 13.  Fyra olika aktiviteter linjärt fördelade över fyra våningsplan. 

 

För att ytterligare effektivisera projektplanen enligt figur ovan, kan exempelvis 
resurser omfördelas om möjligt. Om det rör sig om ett stort tidsspann mellan 
aktiviteterna, som mellan den tredje och fjärde aktiviteten från vänster, 
beroende på tidsskalan, kan det även vara gynnsamt för projektet att lägga till 
mer resurser på grund av den möjliga tidsbesparingen. 

Enligt figuren ovan går det att utläsa att det även skulle kunna gå att minska 
produktionshastigheten på den tredje aktiviteten från vänster och samtidigt, 
genom att tidigarelägga den tredje och fjärde aktiviteten från vänster, kunna 
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minska den totala projektettiden. Att kunna genomföra ett projekt med mindre 
resurser på kortare tid skulle givetvis vara önskvärt och samtliga inblandade 
skulle tjäna på detta i längden. Ett exempel på hur detta skulle kunna se ut syns 
i Figur 14. 

 

Figur 14.  Fyra olika aktiviteter linjärt fördelade över fyra våningsplan. Den 
tredje aktiviteten från vänster har fått en minskad produktions-
hastighet vilket medför en minskad total tidsåtgång för projektet. 

 

Figuren ovan visar endast ett mycket enkelt exempel på hur det skulle kunna se 
ut vid användandet av lägesbaserad produktionsplanering. Exemplet som visas 
i figuren ovan är mycket generellt och det är långt ifrån varje gång som det är 
möjligt att omfördela resurser enligt den tredje aktiviteten från vänster för att få 
den att bättre passa in i de övriga aktiviteternas produktionshastigheter. Det 
skall även sägas att det inte kan ses som en självklarhet att den fjärde 
aktiviteten från vänster i figuren ovan alltid kan tidigareläggas och därigenom 
förkorta den totala projekttiden. Denna aktivitet kan ha ett mycket fixt 
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startdatum som baseras på leveranstider eller liknande. Det bör även tilläggas 
att i exemplet som visas ovan förutsätter att samtliga fyra aktiviteter är 
beroende av att den förevarande är färdigställd innan nästkommande aktivitet 
tar vid på samma plats. Om fallet inte hade varit så, kunde samtliga aktiviteter 
korsa varandra utan uppkommande problem. 

I Figur 14 syns ett tydligt exempel hur det skulle kunna se ut i gynnsamma fall 
med lägesbaserad produktionsplanering. Det finns i figuren tydliga exempel på 
vissa principer för hur aktiviteterna bör organiseras. Några av dessa principer 
är att varje arbetsgrupp bör komma till arbetsplatsen och sedan arbeta 
kontinuerligt tills arbetet är avslutat. Dessutom bör allt föregående arbete vara 
avklarat på den aktuella platsen innan nästa arbetsgrupp infinner sig. (Kenley 
2005) 

Tekniken med lägesbaserad produktionsplanering tydliggör platskoordina-
tionen mellan olika aktiviteter. Eventuella problem med korsande aktiviteter 
med olika produktionshastigheter förtydligas. Fortfarande kommer oförut-
sägbara aktiviteter att uppstå och för att så långt som möjligt försöka undvika 
krockar med dessa läggs bufferttider in mellan de olika aktiviteterna.  

3.7.1 Historia 

Själva tekniken lägesbaserad produktionsplanering, ofta kallad Line of balance 
eller Flowline, skapades av företaget Goodyear under tidigt 1940-tal. Metoden 
utvecklades senare av den amerikanska flottan under andra världskriget. På 
grund av den stora populariteten i USA kring planeringsmetoder liknande 
Critical Path Method, CPM, så fick inte Line of balance-metoden det uppsving 
som det skulle ha förtjänat i landet. (Lutz & Halpin, 1992) Den vanligaste 
planeringsmetoden är just CPM, med dess varianter (Kenley 2005). Europeiska 
entreprenörer var dock snabbare på att anamma den lägesbaserade metoden 
(Lutz & Halpin, 1992).  

Metoden har sedermera använts inom bland annat repetitiva konstruktions-
moment, planering av byggnadsproduktion, resursplanering, koordinering av 
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underentreprenörer, vägprojekt och bildandet av produktionsaktiviteter för 
olika typer av projekt (Lutz & Halpin, 1992). 

Genom lägesbaserad produktionsplanering finns det möjlighet att vid vilken 
tidpunkt som helst fastställa: bristfällig leverans av material som kan påverka 
produktionen, material som levererats i för stor omfattning som kan innebära 
ytterligare materialhantering eller förrådsutrymmen. Det går även att bestämma 
aktiviteter som halkar efter, den nödvändiga produktionshastigheten som krävs 
för att aktiviteten skall färdigställas i tid och aktiviteter som ligger före 
planeringen. (Lutz & Halpin, 1992)  

3.7.2 Fördelar och nackdelar 

En stor fördel med lägesbaserad produktionsplanering är att produktions-
hastigheten lätt kan avläsas i det tydliga, grafiska formatet (Heinrich, Tilly & 
Koskela, 2005). De olika aktiviteterna uppritade i en färdig produktionsplan 
kan tydliggöra uppenbara fel och brister i planen samt även frambringa 
eventuella flaskhalsar som därigenom i ett tidigt skede kan försöka undvikas 
(Lutz & Halpin, 1992). 

Meningen är att det vid användandet av lägesbaserad produktionsplanering 
skall gå att hålla planen uppdaterad i realtid vilket underlättar en korrekt 
avläsning av produktionshastigheten. En stor del av produktionsplaneringen 
idag sker med hjälp av Gantt-scheman. Dessa ger till skillnad från den 
lägesbaserade planeringen ingen indikation på vilken produktionshastighet de 
påbörjade aktiviteterna innehar. På grund av detta ses i många fall den 
lägesbaserade produktionsplaneringen som ett fördelaktigt arbetssätt. 

Trots att den lägesbaserade produktionsplaneringen kan användas och tillämpas 
i de flesta typer av processer så lämpar den sig nästan uteslutande för linjära 
produktionsprocesser. En annan nackdel med metoden är att den antar ett 
linjärt produktionsflöde, alltså en konstant produktionshastighet över 
tidsperioden. (Lutz & Halpin, 1992) 
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3.8 Partnering 

Partnering är en samarbetsform, där fokus ligger på att gemensamt (kund och 
leverantör) arbeta fram de bästa lösningarna och tillsammans lösa de problem 
som dyker upp under ett projekt, till skillnad mot att ständigt bara försöka hitta 
syndabockar till problemen. Begreppet bygger på fullständig öppenhet och 
ärlighet mellan parterna (NCC, 2008).  

Incitament för ett sådant klimat är i regel en öppen ekonomisk redovisning 
mellan parterna och ett delande på möjligheter och risker. Med detta menas att 
vid anbudsgivning lämnar de tävlande entreprenörerna ett så kallat riktpris, 
som vid kontraktsskrivande får bilda grund till produktionsbudget. Om 
projektet blir billigare än budgeterat, så delar parterna på mellanskillnaden 
mellan budget och verkligt resultat. Detsamma gäller vid överskriden budget, 
då delar parterna på förlusten (Byggindustrin, 2002). Fördelar med partnering 
är minskad projekttid, sänkta kostnader och höjd kvalitet i projekten (NCC, 
2008).  

En definition av partnering är  

“…a long term commitment between two or more organizations for the 
purpose of achieving specific business objectives by maximizing the 
effectiveness of each participant’s resources. The relationship is based 
on trust, dedication to common goals and understanding each other’s 
individual expectations and values” (Construction Industry Institute, 
1991, citerad av Miles, 1995).  

Partnering kan inte implementeras effektivt utan samtidig implementering av 
de viktigaste lean-principerna (Miles, 1995). 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

Följande kapitel ger en nulägesbeskrivning av hur produktionsplanering och –
ledning utförs i det studerade projektet, i form av intervjuer och observationer 
vid samordningsmöten. Vidare presenteras resultaten från de två försöken, 
PPS-mätning och lägesbaserad planering.  

 

 

4.1 Intervjuer 

Följande avsnitt baseras på intervjusvaren från NCCs platschef, se Bilaga 1, 
samt de ansvariga montörerna eller installatörerna från de tre vid tiden för 
dessa intervjuer involverade underentreprenörerna, de personer som i detta 
projekt är produktionsberedare för dessa företag, se Bilaga 2.  

De ansvariga installatörerna svarade alla att de mer eller mindre deltog i sitt 
eget företags planering av kommande arbeten – produktionsplanering, med 
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andra ord. Underentreprenörerna bestod av en VVS-installatör, en 
ventilationsinstallatör samt en elektrikerfirma.2 

I och med totalentreprenaden så är NCC mot beställaren ansvarig för både 
projektering och uppförande, vilket innebär att de måste handla upp såväl 
konstruktörer och arkitekter som underentreprenörer. I fallstudien handlades 
underentreprenörerna upp tidigt och dessa fick i sin tur underentreprenörs-
kontrakt med totalentreprenad på sina delar av projektet, något som i princip är 
regel vid totalentreprenader, vilket därmed innebär att de få ansvaret att handla 
upp sina konsulter.3  

Alla dessa beslutsled ställer höga krav på projekteringsledning och samordning 
av densamma. Eriksson (2008) visade till exempel att just samgranskning av 
projekteringshandlingar är en ofta förbisedd del av projekteringssamord-
ningen. I det här projektet föll det sig dock så pass väl, att samma konsultfirma 
vann projekteringskontrakten för var och en av de tre underentreprenörerna. 
Detta har underlättat samordningen av projekteringen för dessa teknikslag4. 

4.1.1 Partnering  

I fallstudien har parterna i partneringsamarbetet varit HSB Norr och NCC. 
Underentreprenörerna och deras konsulter deltog ej, även om de har 
förhandsupphandlats på förtroende och i och med detta har kunnat påverka 
utformningen av projektet. Syftet med att inte inkludera dem i samarbetet, 
enligt NCCs platschef, var att undvika att de skulle pressa upp riktpriset för 
projektet.5 Samtliga av underentreprenörernas respondenter menar att ökat 
samarbete inom projekt alltid är av godo och två av dem svarade att de gärna 
                                                 
2 Telefonintervju med underentreprenör. 
3 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-10-02. 
4 Telefonintervju med underentreprenör. 
5 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-10-02. 
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hade deltagit i samarbetet fullt ut. Fördelar med gemensam ekonomi och 
planering är ökad hänsyn till varandra, menade de.6  

Författarna har svårt att förstå detta argument hos NCC. Om underentre-
prenörerna hade deltagit hade de ju haft incitament till att inte salta fakturorna, 
för dels hade de ju då varit tvungna att ha öppna böcker och dels skulle deras 
eget resultat minska. Just genom att inte inkludera dem kan de fortsätta att 
driva upp ”kostnaderna” och därmed göra större vinster. 

Det finns en risk med att inte släppa in underentreprenörer och andra 
strategiska leverantörer i en partneringsamverkan. Vid traditionella projekt-
upplägg, total- och utförandeentreprenader utan partneringsamverkan, är både 
huvudentreprenören och dennes underleverantörer normalt i liknande juridisk 
ställning (transparens) mot beställaren. Till exempel förväntar sig underlever-
antörerna att deras avtalsmässiga rättigheter skall bevakas även gentemot 
beställaren.7  

Huvudentreprenören har också i traditionella affärsförhållanden ofta 
ekonomiska incitament för denna uppgift. Vid partneringprojekt där endast 
beställare och huvudentreprenör är partners, finns det risk för kontraproduk-
tivitet ifall underleverantörer kan känna att både beställare och huvudentre-
prenör är integrerade som deras kund. Därmed finns det en uppenbar risk för 
att bevakningen av underleverantörernas rättigheter försvagas och att under-
leverantörerna kan ekonomiskt förlora på detta. Därför är det rekommendabelt 
att partneringgruppen utökas till att omfatta fler strategiska leverantörer. 
Därmed kommer även förutsättningarna för effektivare samordning att 
förbättras.8 

                                                 
6 Telefonintervjuer med underentreprenörer. 
7 Personligt meddelande, Bengt Toolanen, 2008-10-03. 
8 Ibid. 
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Med bakgrund mot allt detta har författarna svårt att se varför underentre-
prenörerna inte inkluderades, särskilt med tanke på att projektet är en 
totalentreprenad och att underentreprenörerna och deras konsulter har varit 
med i projektet redan från början. 

4.1.2 Från kalkyl till produktionstidplan 

Först görs en produktionskalkyl, baserat på anbudskalkylen. NCC använder 
MAP som kalkylprogram, ett program som används inom hela NCC. Kalkylen 
importeras därefter till planeringsprogrammet PlanCon, som utvecklats av 
mjukvarutillverkaren Consultec Byggprogram AB, ett program som NCC har 
använt under flera år.9 Consultec utvecklar olika datorverktyg för 
byggbranschen. I samma programsvit som PlanCon finns bland annat även 
kalkylprogrammet BidCon, samt produktionsledningsprogrammet SiteCon, 
dock har NCC valt att inte använda dessa. PlanCon är ett program av Gantt-
typ, vilket innebär att det använder Gantt-schema som huvudsaklig presen-
tationsformat för tidplaner. 

Efter den första importeringen måste NCCs platschefer bryta om strukturen på 
tidplanen manuellt, eftersom NCCs standardstruktur för kalkyler inte stämmer 
med den arbetsindelningsstrukturen (eng. Work Breakdown Structure, WBS) de 
vill ha i tidplanerna. En del poster i kalkylen som är redovisade som 
gemensamma kostnader, ska till exempel i tidplanen fördelas ut över olika 
byggdelar.10 

PlanCon uppfattas som ”gigantiskt stort” och djupt. I regel används endast de 
mest grundläggande funktionerna, såsom att producera tidplaner, och dessa är 
inte heller kopplade med andra delar av produktionsledningssystemet. NCC 

                                                 
9 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-02-13. 
10 Ibid. 
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håller sig dock, trots detta, uppdaterat genom att löpande uppgradera till de 
senaste versionerna, med de nyaste funktionerna.11 

NCCs platschef saknar i PlanCon fler sätt att presentera tidplanen, vid sidan av 
Gantt-schemat. Ett specifikt önskemål var att kunna få bättre överblick av var 
på bygget olika aktiviteter pågår.12 Detta indikerar ett behov av införande av 
någon typ av lägesbaserad planeringsmetod, såsom 4D-CAD eller Line of 
balance.   

Vidare önskar han att de skulle slippa bryta om aktiviteterna från kalkyl till 
tidplan, programmet borde självt förstå detta13. En Gantt bryter dessutom upp 
långa aktiviteter efter projektets WBS och ibland önskas det vara lättare att 
överblicka hela aktiviteterna. Just detta skulle underlättas av Line of balance, 
då långa, genomgående aktiviteter går att följa utifrån dess Location 
Breakdown Structure.  

Andra önskemål på programvaran var att kunna lista aktiviteterna i turordning 
som de kommer att starta, oberoende av var i huset de pågår och att kunna se 
pågående aktiviteter och vilka som kommer att pågå under de närmaste två 
veckorna. Detta skulle underlätta avstämningar av statusen för olika aktiviteter, 
menar platschefen.14  

Vid sidan av tidplanen finns det ett antal andra planer som upprättas av NCC i 
deras projekt, dessa är inköps- och leveransplanen, den detaljerade leverans-

                                                 
11 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-02-13. 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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planen, maskinplanen, arbetskraftsdiagrammet, personalplanen och uppfölj-
ningsplanen.15 

4.1.3 Inköps- och leveransplaner 

Utifrån produktionstidplanen görs en inköps- och leveransplan.  Detta är i 
princip ett färglagt Excel-dokument på några sidor, med leveranstider för både 
bygghandlingar och material inlagda. Detta ger information för att kunna 
begära in offerter, i och med att dokumentet innehåller allt som ska köpas in till 
projektet, material och underentreprenörers arbeten. Planen är viktig för att 
hålla samman ritningsleveranserna. Här sätts även leveranserna av handlingar 
in. Inköps- och leveransplanen görs av platschefen tillsammans med ansvarig 
inköpare.16  

Inköparen bestämmer vad som skall köpas in på befintliga avtal och vad som 
ska handlas upp på nytt. En del material är lagervaror och beställs via 
byggvaruhandel. Planen jämförs även med vad som finns i budget för varje 
inköpspost. Denna leveransplan är rätt översiktlig, då den endast innehåller 
sammanslagna leveranser för varje material, utifrån när första leveransen skall 
ske.17  

NCCs inköpsavdelningar bevakar marknaden för att få en uppfattning om hur 
långa olika leveranstider är för tillfället, detta för att veta när material måste 
beställas för att kunna levereras då de behövs enligt tidplanen. Vissa material 
måste köpas i en stor leverans och går ej att stycka upp, allt levereras på en och 
samma gång.18 Detta beror ofta på att priset blir lägre, dels vid större inköp, 
men även dels vid stora leveranser direkt från fabrik. Byggen i norra Sverige är 
                                                 
15 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-02-13. 
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
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dessutom än mer beroende av att måsta acceptera stora leveranser, då de 
befinner sig långt ifrån leverantörernas fabriker.19 

Efter att inköps- och leveransplanen plan är upprättad, gör platschefen själv en 
detaljerad leveransplan. Den ökade detaljeringsgraden består i när olika 
delleveranser ska ske. Inköparen lägger in den första leveransen i den grova 
planen, platschefen delar upp detta i flera leveranser och när dessa ska ske.20 

4.1.4 Maskinplaner 

Ibland uppförs det även en så kallad maskinplan, som bestämmer när vissa 
maskiner skall köpas, hyras eller avropas från det egna företaget. Till maskiner 
räknas allt från kranar och traktorer, till mindre handelverktyg, dock ej de som 
kan anses vara personliga för snickarna. Mindre maskiner, så kallade 
handelmaskiner, köps oftast in till projektet om de ska användas hela 
byggtiden, medan de som endast används en kortare tid i stället hyrs in. 
Maskinplaner går enkelt att få ut med en funktion i PlanCon, förutsatt att 
maskinerna finns inlagda som resurser i aktiviteterna.21 

Maskinplaner verkar dock inte vara något krav, då platschefen vid detta projekt 
menade att han inte brukade göra sådana så ofta, trots att det ”…inte [är] så 
dumt att ha, [det är] bra att kunna följa upp [maskinkostnaderna, då] sånt har 
en tendens att dra iväg i pengar”.22 Det är i alla fall uppenbart att detta inte är 
något som NCC har standardiserat, eller kräver uppifrån i organisationen. Det 
kan finnas avsevärda summor pengar att tjäna, genom ett mer genomtänkt, 
optimerat utnyttjande av maskiner.  

                                                 
19 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-10-02. 
20 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-02-13. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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NCC har annars ett system för så kallat starttillstånd, vilket innebär att det 
finns krav i företaget på vilka dokument och förberedelser som krävs för att få 
dra igång produktionsstadiet i byggprojekt. Beroende på hur stor 
kontraktsumman är för det aktuella projektet, krävs det att chefer på olika hög 
nivå tar beslutet om starttillstånd.23 

4.1.5 Personalplaner 

Arbetskraftsdiagram tas ut från PlanCon. Dessa visar behovet av personal vid 
varje givet tillfälle och av vilket sorts kompetens. Detta gäller endast de egna 
arbetena, då underentreprenörerna alltid ansvarar för sin egen personal.24 Dock 
är det viktigt att veta det totala antalet personal, eftersom NCC i regel har 
ansvarar för att hålla personalbodar åt dessa.  

Utifrån diagrammet upprättas därefter en personalplan i PlanCon. Huvud-
arbetsstyrkan tas ut och semestrar och andra ledigheter läggs in i planen. 
Personalplanerna innehåller uppgifter i form av namn och dess arbetsuppgifter 
och vad varje specifik yrkesarbetare ska göra när aktuell aktivitet är slutförd.25  

Planen förhandlas fram tillsammans med personalen och diskuteras även 
allmänt vid ett möte som hålls på arbetsplatsen varje måndag morgon. Slutligen 
läggs den fast genom diskussion mellan platschefen och dennes chef. Planen 
revideras allt eftersom personalbehovet eller förutsättningarna förändras, till 
exempel om personal blir sjuk eller tar ut ledigheter, vanligtvis en gång i 
månaden.26 Trots att det finns funktioner för att lägga in specifika yrkesarbetare 
både lokalt och globalt i PlanCon och utifrån detta kunna få fram lämpliga 

                                                 
23 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-10-02. 
24 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-02-13. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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personalplaner, så görs detta i stället manuellt i ett vanligt Gantt-schema, utan 
kopplingar till någon databas27.  

4.1.6 Uppföljning i projekt 

Inbyggt i NCCs systemportal, på intranätet, har NCC en funktion för 
erfarenhetsåterföring, kallad Erfa. Vid uppstart av projekt brukar den allt som 
oftast sökas igenom med avsikt att finna tidigare erfarenheter från liknande 
projekt. NCCs platschef berättade att de själva dock har varit dåliga på att 
lägga in egna erfarenheter i databasen, däremot försöker de i hans projekt alltid 
försöka få till riktiga slutmöten. Eftersom dessa dock alltid sker efter att alla 
parter har gått vidare och inte längre är bundna till projektet på samma sätt, kan 
det vara svårt att få till stånd ett tillfälle som passar alla. Utöver slutmötena, då 
alla möjliga viktiga erfarenheter ska sammanfattas, så hålls även fasavslut-
ningsmöten efter vissa speciella faser av byggprojektet, exempelvis 
stomresningsfasen.28 

Uppföljningsplanen syftar till att allt eftersom följa upp projektet på ett 
ekonomiskt plan. Alla resurser följs upp ekonomiskt. Antalet verkliga arbets-
timmar på en aktivitet tas fram i efterhand ur de närvarorapporter som används 
vid löneskrivningen, dessa jämförs sedan med kalkylen, förbrukade timmar 
jämförs med vad som finns i ”budget”. Ibland händer det att arbeten som från 
början var tänkta att utföras av egen personal ändras till att utföras av under-
entreprenörer. Detta kan då leda till missvisande skillnader mellan budgeterade 
timmar och förbrukade, något som alltså inte behöver innebära att timmarna 
egentligen har ”skenat iväg”.29 

                                                 
27 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-02-13. 
28 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-10-02. 
29 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-02-13. 
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NCC använder två olika program för ekonomisk styrning av projekt, MAP KSP 
(KostnadsStyrningsProgram) och E-analys. MAP KSP synkroniserar med 
kalkylprogrammet MAP, vilket så klart förenklar den ekonomiska 
uppföljningen. MAP KSP är det mer avancerade av de två programmen, med 
bra uppföljningsfunktioner, enligt NCCs platschef. E-analys är betydligt 
enklare och mer automatiserat och är bra för att löpande kunna se inkomna 
fakturor, däremot mindre bra för att göra ekonomisk uppföljning med.30 

4.1.7 Projektplanering 

NCCs platschef anser att NCC har betydligt högre detaljeringsgrad på 
planeringen än de underentreprenörer de använder sig av och detta tror han 
beror på att NCC har ett detaljerat och väl fungerande kalkylprogram. En 
underentreprenörs ”aktivitet” kan enligt tidplanen pågå i 10-12 veckor, utan 
någon uppdelning i underaktiviteter. Underentreprenörerna tidsätter inget i 
timmar.31 

Platschefen försöker förmå underentreprenörerna att lämna noggrannare 
tidplaner, utan vidare framgång. Han upplever det som att underentrepre-
nörerna är rädda för att lämna noggrannare planer och att en ”för noggrann” 
plan kan ställas emot dem. En underentreprenör menar att de kan få 
skadeståndskrav om de inte skulle lyckas hålla den, något som dock ej ska ha 
skett så länge han själv har jobbat i företaget. Dessutom upplever han det som 
att de inte anser det vara någon nytta med att planera noggrannare, då de ändå 
måste följa NCCs planering.32  

Han poängterar att det är viktigt att underentreprenörerna själva vet hur lång tid 
deras arbete tar att utföra. Så att de därmed kan reagera i tid på om de 
                                                 
30 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-02-13.. 
31 Ibid. 
32 Telefonintervju med underentreprenör. 
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upptäcker att NCCs övergripande tidplan är för tight för delas egen del och att 
de då tillsammans kan planera om. I och med detta så är det viktigt att de sätter 
sig in i hur bygget är tänkt att bedrivas. ”Det går inte att de kommer när en 
aktivitet ska utföras och säga att det inte går att utföra i tid”, förklarar 
platschefen.33 

Samtliga intervjuade, ansvariga installatörer anser att det är mycket viktigt att 
arbete planeras i förväg. Detta för att minimera hinder och störningar, men 
även för att eventuellt kunna spara pengar genom att planera inköp och 
leveranser och för att kunna få rätt material vid rätt tidpunkt. En annan åsikt 
som framkom i intervjuerna var att ett tecken på en god planering är att flera 
lag inte jobbar ”på varandra”, det vill säga jobbar i samma rum samtidigt. En 
tredje var att syftet med planering är undvika att glömma något, så att 
oförutsedda hinder inte ska dyka upp.34 

En av respondenterna hade varit med vid framtagandet av sitt företags tidplan. 
Denne försvarade de långa aktiviteterna med att om de inte vet exakt när de 
kan påbörja en viss aktivitet, att det egna arbetslaget kan komma att hindras av 
någon annan aktör, eller i det fall en pågående aktivitet måste avbrytas på 
grund av något hinder, så kan dessa långa aktiviteter – ”streck” i tidplanen – 
vara nödvändiga. Dessutom fungerar de som en backup som arbetslaget kan 
falla tillbaka på.35 Till viss håller platschefen med dem, ”men alla aktiviteter 
kan ju inte vara backup-aktiviteter”36.    

Författarna menar, att bara för att underentreprenörerna inte vet exakt när en 
aktivitet kan dras igång under ett tidigt skede i projektet, så räcker inte detta 

                                                 
33 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-02-13. 
34 Telefonintervju med underentreprenör. 
35 Ibid. 
36 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-02-13. 
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som skäl för att de inte ska förfina planen allt eftersom frågorna klarnar. Detta 
är samma argument för att NCC själva ska uppdatera sina planer så fort de har 
bättre kunskaper om de verkliga omständigheterna för allas arbete.  

Enligt LPS så är det viktigt med cirka två veckors arbetbar orderstock och att 
ha backup-aktiviteter kan vara en del av detta. LPS kräver däremot att denna 
”buffert” alltid måste vara väldefinierad och tillräckligt uppdelad i lagom stora 
delar. (Ballard, 2000) 

Meningarna går isär om vad som gäller för detaljeringsgraden för planeringen 
och hur detta framförs. Platschefen menar att han jämt och ständigt påpekar att 
han önskar högre detaljeringsgrad på underentreprenörernas planering, medan 
de själva påstås vara ovetande om detta.  

Platschefen uttryckte till exempel vid ett av fallstudiens samordningsmöten, där 
författarna närvarade, att han önskade att underentreprenörerna skulle detaljera 
sin planering i högre utsträckning. Vid en av de efterföljande telefon-
intervjuerna, med en av de ansvariga installatörerna, kopplade denne tillbaka 
till platschefens önskan, men tycktes mena att det nämnda mötet skulle ha varit 
första gången detta hade uttryckts. I övrigt svarade samtliga respondenter att de 
trodde att det enda krav som ställs på deras företags respektive planering för 
projektet är att den håller sig inom de ramar, eller ”tidsfönster” som NCC har 
satt upp i sitt utkast till produktionstidplan37. 

Intervjuerna med installatörerna tyder i stort på en enligt författarna riktig syn 
på planering. Det svåra med att fråga om deras syn på planering ligger i risken 
för skillnader i definition av ordet planering. Författarna valde medvetet att inte 
försöka definiera begreppet för respondenterna, för att de skulle få lägga in de 
värderingar de önskade i begreppet. Då planering kan innebära så mycket ville 
författarna därför låta respondenterna ”sköta snacket” och själva i stället 
                                                 
37 Telefonintervju med underentreprenör. 
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försöka analysera svaren för att förstå vad respondenterna lade för värderingar 
och definitioner i begreppet. 

De svar som installatörerna lämnade tyder på att deras definition av begreppet 
planering till viss del är densamma som författarnas, det vill säga den rullande, 
som görs allt eftersom projektet framskrider. Det är troligtvis naturligt för 
dessa yrkesmän, själva installatörer och montörer av tekniska system, att inte 
gärna planera längre i förväg än nödvändigt, då osäkerheten om framtiden så 
långt fram är allt för stor.  

De anser fortfarande att planering trots detta är viktigt, det vill säga att arbete 
inte går att utföra om det inte först planeras.38 Trots detta går det även tolka in 
att de till viss del kan syfta på den produktionsplanering som pågår långt i 
förväg, inför byggstart. Detta då det är den definition som brukar användas på 
byggentreprenörernas samordningsmöten, som de håller tillsammans med 
underentreprenörerna, se avsnitt 4.1.8 nedan. Det som då kallas ”samordning” 
är vad författarna och litteraturen oftast kallar planering. Ett samordningsmöte 
är alltså ett planeringsmöte. 

Installatörer har en fördel gentemot byggare. Enligt en av de intervjuade 
ansvariga installatörerna, så är deras material är allt som oftast lagervaror, som 
distribueras genom leverantörsnätverk med grossister39. Detta innebär att de 
har i sammanhanget korta leveranstider, vilket ger förutsättningar för Just-in-
time. Problem som kan dyka upp är i stället tveksam leveranssäkerhet, då 
materialet massproduceras mot prognoser eller leveranskapacitet, och tillgång 
och efterfrågan därför kan variera med konjunkturen. Trots detta så menar 
författarna att grossisterna ändå till en del fungerar som produktions-
utjämningsbuffertar enligt Toyotas modell, se avsnitt 3.2.13. 

                                                 
38 Telefonintervju med underentreprenör. 
39 Ibid. 
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Det är uppenbart att kommunikationen mellan NCC och underentreprenörerna 
gällande planering kunde vara bättre och att det finns stor potential för 
förbättringar. NCC verkar tro att underentreprenörerna planerar utan att ta 
någon som helst hänsyn till den mängd arbete de har att utföra. Detta är inte 
troligt, då de någonstans måste ha en anbudskalkyl med klart definierade 
mängder av material och timmar inlagda. En av respondenterna sade klart och 
tydligt att de tar ut sina interna tidplaner ur deras branschanpassade 
kalkylprogram. Övriga sade inget om just detta, även om det är rimligt.40  

Misstänksamhet mellan NCC och dess underentreprenörer torde vara ett av 
skälen till kommunikationsbristen. De olika parterna strävar därmed inte mot 
samma mål, utan ser mest till att göra förtjänster åt det egna företaget, en så 
kallad win-loose-situation, där det bara kan finnas en vinnare. 

Respondenterna hade samtliga en projekt- eller arbetsledare ovanför sig som 
har ansvaret för kalkyl, tidsplanering och resurs- och materialanskaffande41. 
Denne person torde ha den bästa kollen på planeringen och vet hur många 
arbetstimmar som erfordras. Att de inte lämnar vidare dessa uppgifter till NCC, 
utan bara drar ”ett långt streck” i Gantt-schemat, kan ha flera orsaker. 

En kan vara att NCC inte tycks ha tillräckliga krav på detaljeringsgrad, hårdare 
krav och mindre låt gå-mentalitet skulle kunna tvinga fram denna högre grad. 
Vidare skulle det underlätta om NCCs platschef planerade tillsammans med 
underentreprenörernas projektledare/arbetsledare och om dessa närvarade vid 
planerings- och samordningsmöten.  

Idag skulle det närmast kunna sägas att NCC skickar sina utkast till huvud-
tidplaner ”på remiss” till underentreprenörernas projekt- och arbetsledare. 
Dessa tycks däremot tolka det som att detta utkast är den färdiga planen och att 
                                                 
40 Telefonintervju med underentreprenör. 
41 Ibid. 
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det är den de måste anpassa sig till. Idag sitter endast de ansvariga installa-
törerna, produktionsberedarna, med vid samordningsmötena. Dessa har dock 
inte mandat att ”planera om”, vilket gör mötena improduktiva för planering. 

En tredje orsak är att underentreprenörerna vill lägga in frihet för sig själva i 
den övergripande tidplanen. Om det inte är helt tydligt var och när de ska 
jobba, kan de inte heller ställas ansvariga för då verklighet och plan inte 
överensstämmer. Dessutom är vissa av ”aktiviteterna” medvetet dragna långa 
eftersom de inte ligger på den kritiska linjen, de går att utföra lite när som helst 
och får därför fungera som ”buffert-aktivitet” eller back-up-arbete när det blir 
stopp eller hinder i andra inplanerade arbeten.  

LPS-metodik kräver att arbetsuppgifter definieras väl, då funkar det inte med 
sexveckorsaktiviteter. Definitionerna innefattar bland annat hur många timmar 
eller exakt hur mycket arbete som kommer att utföras från vecka till vecka. 
Detta skulle därmed hjälpa NCC att på bättre kontroll över sina projekt, något 
som är viktigt för NCC, som vill kunna ha möjligheten att revidera tidplanerna 
vid behov, till exempel vid byte av byggmetoder.  

Genom att skapa tidplanerna genom lägesbaserad planering tvingas under-
entreprenörerna att redovisa den arbetstakt de har, till detta behöver de veta hur 
många installatörer som jobbar med aktiviteten och enhetstiderna för arbetet. 
Utifrån detta är det sedan lätt att korrigera ett för snabbt eller för långsamt 
arbete genom att lägga till eller ta bort resurser. 

4.1.8 Möten 

Det hålls ett antal typer av återkommande möten inom NCCs byggprojekt.  

Samordningsmötet  

Samordningsmöten mellan NCC och dess underentreprenörer hålls varannan 
vecka. Anledningen till intervallet är den aktuella intensiteten i projektet. 
Under detta examensarbetes praktiska fas ansågs det räcka att ha möte 
varannan vecka, men det var en allmän uppfattning om att detta mycket väl 
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kunde komma att ändras till veckovisa möten så fort stom- och 
rumskompletteringsfasen skulle dra igång.42  

Syftet med samordningsmöten är, enligt underentreprenörerna, att undvika att 
problem – såsom hinder och störningar – dyker upp och att hantera de som 
uppkommer, att få de olika företagens olika arbeten att fungera bra tillsammans 
på en gemensam arbetsplats. Just att lösa uppkomna problem är den 
huvudsakliga förväntningen på mötet, enligt underentreprenörerna.43 

Mötet används även till planering av den närmsta framtiden, och för detta görs 
så kallade rullande tidplaner. Ett utsnitt som täcker de senaste två, den 
innevarande och de kommande fyra-fem veckorna tas ut ur huvudtidplanens 
Gantt-schema. Aktiviteter eller faser i arbetsfördelningsstrukturen som ej är 
aktuella släcks ner, för att ej ta upp onödigt utrymme i planen. Trots detta blir 
planen lätt väldigt svåröverblickad, vilket är en av nackdelarna med Gantt.  

Under de möten författarna deltog, innehöll den till mötesdeltagarna 
distribuerade tidplanen till exempel så många som 130-280 rader, täckandes 
två fullmatade A3-papper. Eftersom arbetsfördelningsstrukturen inte grafiskt 
skvallrar om var alla dessa aktiviteter skall utföras, så är det svårt att se om 
aktiviteter krockar i tid och rum. Mycket tid av samordningsmötena går därför 
åt till att identifiera alla dessa möjliga former av krockar.  

Trots detta menade platschefen att det under denna fas av projektet var relativt 
enkelt, då alla arbetslag följde stomdrivningens cykler, än värre skulle det 
komma att bli till de senare stomkompletterings- och rumskompletterings-

                                                 
42 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-02-13. 
43 Telefonintervju med underentreprenör. 
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faserna. Platschefen förklarade att då måste mer detaljer läggas till, för att de 
ska få bättre grepp om hur ”verkligheten” ser ut.44 

Övriga möten 

Byggmöten är möten som hålls med jämna mellanrum under ett projekts gång 
mellan kund (beställare) och entreprenör. Vid mötet brukar i regel även berörda 
underentreprenörer delta och med sina arbetsledare eller projektledare. Frågor 
som behandlas på byggmöten är de som kräver kundens uppmärksamhet och 
agerande, till exempel ändrings- och tilläggsarbeten och revideringar av 
bygghandlingar, men även hantering av avvikelser. Byggmöten hålls i de flesta 
byggprojekt var fjärde vecka.45  

Varje måndagsmorgon håller platsledningen ett informationsmöte där den 
kommande veckans olika arbeten gås igenom, så att alla vet vad som händer på 
bygget, inte bara för sin egen grupp. På mötet tas även viktiga 
materialleveranser upp, samt personalplaneringsfrågor.46 

Bostadsbyggprojekt där det byggs bostadsrätter direkt mot försäljning har även 
så kallade tillvalsmöten, med syfte att hantera tillvalsprocessen för 
bostadsrättsköparna.47 Bostadsrättsbyggande skulle kunna sägas vara i sig en 
form av dragande produktion. Detta i och med att de flesta av lägenheterna 
brukar vara sålda redan när produktionen drar igång och innan produktionen 
har nått fram till dessa möten är oftast alla sålda. Tillvalsprocessen ger köparna 
möjlighet att sätta sin personliga prägel på exempelvis köksutrustning, 
badrumsstandard och tapeter. 

                                                 
44 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-02-13. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
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Partneringworkshops, hålls 3-4 gånger under ett projekts tid, där deltagarna i 
partneringsamarbetet deltar. Där diskuteras hur partneringavtalet efterlevs, det 
vill säga om samarbetet fungerar så bra som har varit för avsikt inför 
projektet.48 

Teknikmöten hålls när detta anses nödvändigt. I totalentreprenader som detta 
projekt tillkommer dessutom projekteringsmöten, som syftar till att leda 
framtagandet av, samt granska och samgranska handlingar.49 

Förutom dessa projektspecifika möten, håller även NCC möten ovanför 
projektnivån, med alla tillgängliga tjänstemän en gång varannan vecka. Vid 
dessa möten diskuteras förändringar i resursbehov, vilka av personalen som 
kan lånas ut mellan olika projekt, eller var det helt enkelt behövs justeras i 
personalstyrkan. Inom projektet diskuterar tjänstemännen annars löpande 
personalplaner, produktionsplanering och hur projektet fortskrider.50 

4.1.9 Uppdatering av tidplan 

På samordningsmötet görs en så kallad avstämning av tidplanen. Den går till på 
det viset att en vertikal linje dras genom tidplanen, uppifrån och ner, utifrån 
bedömningar från ansvariga arbetsledare och installatörer om hur mycket av 
det planerade arbetet som är utfört, se Figur 15. Om linjen skär en aktivitet 
samma datum som avstämningen görs kallas det att aktiviteten är ”i fas”, ligger 
aktiviteten efter förskjuts linjen åt vänster, så många dagar som de anser att 
arbetet är försenat. Om en aktivitet ligger före planen och då justeras linjen på 
motsvarande sätt åt höger.  

                                                 
48 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-10-02. 
49 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-02-13. 
50 Ibid. 
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Figur 15. Avstämning av Gantt-schema. 

 

Det kan till och med hända att två icke inbördes beroende aktiviteter har bytt 
ordning, exempelvis om den ena aktiviteten är förhindrad att starta på grund av 
något hinder, såsom en försenad materialleverans. I det fallet kommer den ena 
aktiviteten stämmas av som ej påbörjad, det vill säga ur fas, efter planen, och 
den andra som långt före planen. 

NCCs platschef påstår att ”tidplanen är ett levande dokument”, men det kan 
diskuteras huruvida detta stämmer. En orsak till detta är att huvudtidplanen är 
så oerhört detaljerad. Detaljgraden gör revideringar komplexa. Under ett 
projekt revideras därför tidplanen endast om produktionsmetoden ändras, eller 
om vissa moment i projektet helt byter ordning.  
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Det som är avgörande för hur långt i förväg planen kan anses öppen för 
ändringar är de långa leveranstider som gäller för vissa material eller 
byggkomponenter. Under ett byggprojekt av den storleksklass fallstudien 
tillhör kan det innebära att revideringar i tidplanen görs totalt 5-6 gånger.51 

Aktiviteter som är ur fas föranleder endast kontrollåtgärder, såsom tillförsel av 
mer personal, om de ligger på den kritiska linjen, eller om de halkar efter mer 
och mer för varje vecka, så pass att de riskerar att hamna på denna och försena 
hela projektet. NCCs platschef förklarar förhållningssättet med att ”om man 
skulle göra en ny tidplan för varje liten förskjutning av aktiviteter skulle man 
måsta distribuera nya tidsplaner till 20 pers var och varannan dag, då skulle 
man inte få göra annat… bara för att man ska ligga i fas”.52 

 

4.2 Försök 1: Mätning av PPS 

Sammanställningen av PPS från dessa fyra möten redovisas i Figur 16. Då PPS 
redovisas i procent så säger den inget om hur många aktiviteter det i 
verkligheten handlar om. Därför kompletteras figuren av Tabell 1.  

Utifrån denna tabell går det att utläsa att antalet aktiviteter från vecka till vecka 
varierar kraftigt. Detta beror på att många aktiviteter sträcker sig över flera 
veckor, dessutom varierar antalet aktiviteter mycket mellan olika entreprenörer. 
För detaljer kring mätningarna, se Bilaga 4.1, 4.2, 4.3 och 4.4. 

                                                 
51 Intervju med NCCs platschef i projektet, 2008-02-13. 
52 Ibid. 
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Figur 16.  Sammanställning av PPS-mätningar, fallstudie-projektet. 

 

Den 20/2 låg stomdriften två dagar efter tidplanen på grund av ett problem med 
en leverantör till stommen. Eftersom detta inte avspeglades i någon uppdaterad 
veckoplan, så låg i princip alla aktiviteter som hade med stomdriften att göra – 
vilka var de flesta – efter planen. Detta medförde ett mycket lågt PPS för de 
flesta entreprenörerna. De enda aktiviteter som räknas som slutförda i denna 
mätning är i princip endast de verkligt slutförda, då ingen aktivitet enbart var ”i 
fas”.  

När arbetslagen några veckor senare hade jobbat ikapp så ligger nästan allt i 
fas, med 100 % PPS för flera av entreprenörerna. Stomdriften är för övrigt den 
enkla delen av ett husbyggnadsprojekt, varför PPS där bör ligga närmare 100 
% än under senare faser. 
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Tabell 1.  Antalet i tid färdiga arbeten genom antalet utlovat färdiga arbeten. 

Datum NCC Elektriker VVS Ventilation Totalt 

20/2 9/13 1/3 2/4 0/3 12/25 

12/3 17/17 4/4 7/4 4/4 32/29 

19/3 8/6 2/3 3/3 4/4 17/16 

28/5  15/22 5/2 8/4 6/3 34/31 

 

Vanligtvis hölls som sagt ett möte varannan vecka. Mätningen den 12/3 spände 
dock sig över hela tre veckor, då mötet egentligen skulle ha varit en vecka 
tidigare, men skjutits upp i sista stund. För att då inte komma ur takt med 
mötena hölls efterföljande möte redan veckan därpå.  

Den 28/5 var det sista mötet som författarna närvarade vid. Vid det här laget 
hade stomkompletteringen startat, men då uppvisades missbedömningar i 
planeringen åt andra hållet, med mycket höga PPS på upp till 250 %, samtidigt 
som andra aktiviteter släpade efter. Målet är att ligga så nära 100 % som det 
bara är möjligt. Ligger arbetslag mycket över 100 % så finns det risk att de 
jobbar ikapp andra lag, att de då måste nyttja samma arbetsområde.  

 

4.3 Försök 2: Tidplan med lägesbaserad planering 

När aktiviteterna från den befintliga tidplanen införts i programmets 
platsschema, erhölls ett schema enligt Figur 17, se även Bilaga 6. 
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Figur 17.  Skapat platschema – en lägesbaserad tidplan.. 

 

Längst till vänster, de olika hierarkinivåerna, högst upp projektnamnet, i detta 
fall Försök. Under detta i hierarkin står de olika våningarna och längst ner de 
olika cykeldelarna. De vertikala fält i schemat som är lite mörkare är inlagda 
ledigheter. För att kunna skapa en summeringsuppgift, beskriven enligt ovan, 
måste alltså två eller fler aktiviteter användas. Av den anledningen syns vissa 
aktiviteter uppritade med betydligt tunnare sträck än summeringsuppgifterna.  

De uppgifter som utförs av underentreprenörer, UE, är förutom namngivna 
med tillägget ”UE” även uppritade i olika nyanser av rött, lila och rosa. Detta 
för att de lättare skall gå att skilja åt från de övriga aktiviteterna. 

4.3.1 Analys 

I det skapade platsschemat ovan syns ett tydligt flöde av aktiviteter från 
aktiviteten grundkonstruktioner i början av schemat och vidare upp genom hela 
stomdrivningen. De aktiviteter som ingår i stomdrivningen är i stora drag de 
som finns mellan januari och april 2008.  Under stomkompletteringsfasen, den 
senare halvan av år 2008 syns ett betydligt mer komplicerat platsschema där 
det, även för den erfarne, kan vara svårt att utröna vilka krockar mellan 
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aktiviteterna som är kritiska och vilka som är ofarliga. En ansats till att försöka 
utreda detta samt analysera platsschemat i stort har gjorts nedan. 

Vid en första anblick av platsschemat syns en relativt stor tidsbuffert efter 
aktiviteterna för stomdrivningen. Detta kan spontant tyckas vara slöseri med 
tid. Dock antar författarna att det troligtvis beror på att flertalet aktiviteter, vid 
samma tidsspann, pågår på taket. Av den anledningen kan det antas vara full 
beläggning vad gäller arbetskraft och därav orsaken till varför efterföljande 
aktiviteter inte ligger närmare stomdrivningen. Detta förfarande kan vara 
rimligt för att undvika korta resurstoppar. Resurser var dock inte medräknat i 
försöket och därför kan denna teori inte styrkas närmare. 

På grund av att aktiviteterna vs, vent och el för UE hade ett flertal underaktivi-
teter som skulle ha resulterat i ett alltför komplext platsschema användes dessa 
aktiviteter inte i försöket. Det ses som en klar nackdel ur validitetssynpunkt för 
försöket eftersom just dessa aktiviteter kan tendera att innebära olika problem i 
form av krockar eller liknande. Dock insåg författarna att om dessa aktiviteter 
hade ingått i försöket hade platsschemat blivit för svårt att analysera på grund 
av dess komplexitet.  

Detta ses dock inte som en direkt nackdel för själva metoden med lägesbaserad 
planering, utan snarare en brist i programvaran som inte tillåter tillfällig 
nedsläckning av momentant ointressanta aktiviteter, för att därigenom lättare 
kunna studera de aktiviteter som för stunden är intressanta. Platsschemat sågs 
dock tillräckligt komplext utan dessa aktiviteter för att en ingående analys av 
den befintliga tidplanen skulle kunna göras.  

Aktiviteten Stomkomplettering innerväggar & innertak pågår på tre ställen 
samtidigt. Samma sak gäller för aktiviteten Plattsättning UE, se Figur 18. Den 
aktuella tidsskalan i figuren är dagar. 
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Figur 18.  Figur över delar av aktiviteterna ”Stomkomplettering innerväggar 
& innertak” och ”Plattsättning UE”. Observera att figuren är 
skapad av två skilda figurer med skarven till höger om det grå 
ledighetsfältet. 

 

Upplägget enligt figuren ovan innebär att det behövs tre olika arbetslag som 
genomför samma arbetsuppgifter på olika platser. Ett mer gynnsamt 
angreppssätt vore att låta samma arbetslag genomföra samma aktivitet från 
början till slut där det är tillämpligt. Om samma arbetslag genomför aktiviteten 
från början till slut blir dessa mer erfarna och arbetet kommer troligtvis att 
fortskrida fortare på grund av deras ökade erfarenheter.  

Kenley (2005) menar, som tidigare nämns i teorikapitlet, att varje arbetsgrupp 
bör komma till arbetsplatsen och sedan arbeta kontinuerligt tills arbetet är 
avslutat. Upplägget enligt figuren ovan stämmer inte in helt enligt detta 
påstående eftersom aktiviteterna i källaren (de under den nedre streckade 
horisontella linjen) saknar logisk plats för fortsatt arbete.  

Från våning 2 och uppåt arbetar två arbetslag parallellt i hus A och hus B. En 
anledning till varför det kan vara en fördel att låta ett arbetslag genomföra hela 
aktiviteten kan vara att det då endast behövs en uppsättning maskiner och 
verktyg. Denna anledning är dock inte fullt tillämplig i fallet ovan utan av mer 
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generell art på grund av att arbetslagen då hade varit tvungna att flytta mellan 
hus A och hus B relativt mycket. 

Det hade varit fördelaktigt om aktiviteterna fasadbeklädnad panel, fönster och 
fönstersmygar hade varit klara innan semesterperioden för att undvika 
eventuella fuktproblem. Dessa aktiviteter syns som orange för fönster, gul för 
fönstersmygar och blå för fasadbeklädnad panel i Figur 17. För aktiviteten 
fönster rör det sig om endast en dags arbete efter semesterperioden vilket 
troligtvis då genomförs innan semesterperioden. För de två andra aktiviteterna 
rör det sig om ungefär en och en halv veckas arbete efter semesterperioden 
varpå redigering i platsschemat skulle vara önskvärt för att uppnå detta. 

Aktiviteterna Innerdörrar, skåp & inredningssnickerier och Rumskomplet-
tering övrigt tar approximativt dubbelt så lång tid i hus B som i hus A.  

 

Figur 19. Detalj från lägesbaserad tidplan.   

 

Aktiviteterna i Figur 19 är från våning 7, vindsvåningen. Lutningen för 
aktivitetslinjerna i figuren är dock representativa för hela projektet, förutom i 
källarvåningen, där lutningarna och därmed produktionshastigheten är mer 
likvärdiga för de olika husen. Det skulle kunna förklaras med att det helt enkelt 
är mindre innerdörrar, skåp & inredningssnickerier och rumskomplettering på 
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den våningen. Vad som är mer anmärkningsvärt är att det tar nästan lika lång 
tid att montera innerdörrarna i hus B som i hus A trots att hus A är dubbelt så 
stort. 

I platsschemat i Figur 20 kan det även avläsas att det är 23 dagar mellan att 
vitvaror för UE skall installeras i källaren, hus A och på våning 2, hus A. Det 
vore transportmässigt och arbetsmässigt mer gynnsamt att ha dessa datum mer 
nära varandra. Kenley (2005) menar som tidigare nämnt att ett tillvägagångs-
sätt enligt Figur 20 nedan skulle resultera i slöseri, störningar och minskad 
kontroll. Kenley (2005) menar vidare att varje arbetslag borde komma till 
arbetsplatsen och sedan arbeta kontinuerligt tills att arbetet är avslutat.  

I exemplet i Figur 20 måste underentreprenören först komma till arbetsplatsen 
för att installera vitvarorna i källarvåningen under de schemalagda 2 dagarna, 
för att därefter åka till ett annat projekt. Detta om inte den aktuella underentre-
prenören har andra arbetsuppgifter på byggplatsen.  

Det intressanta i exemplet är att aktiviteten vitvaror för UE fortlöper, efter att 
den har startat på våning 2, kontinuerligt genom först hus A och därefter 
genom hus B. Med andra ord helt enligt Kenleys (2005) resonemang. Av den 
anledningen tycks det en aning egendomligt varför inte denna typ av 
schemaläggning gäller för hela aktiviteten. 

 

Figur 20.  Aktiviteten Vitvaror UE markerad. 
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En annan synpunkt gällande platsschemat är att aktiviteten Undertak för UE 
verkar först genomföras på hus A och sedan på hus B. Därigenom kan samma 
arbetslag utnyttjas. Det ses av författarna som ett fördelaktigt arbetssätt enligt 
tidigare resonemang. Dock sammanfaller aktiviteten med aktiviteten Skåp & 
inredningssnickerier på våning 6, hus A, cykeldel 2 (se markering B i Figur 
21). Beroende på exakt vad som innefattas av dessa aktiviteter skulle det kunna 
resultera i en sammanstötning i form av brist på arbetsutrymme eller liknande.  

Samma sak gäller för aktiviteterna Plattsättning för UE och Skyddstäckning 
golv på våning 6, hus A, cykeldel 1 (se markering A i Figur 21) och för 
aktiviteterna Vitvaror för UE och Rumskomplettering övrigt på våning 6, hus 
A, cykeldel 2. Det sistnämnda exemplet kan ses som markering C i Figur 21. 

 

Figur 21.  Exempel på möjliga problemområden. 

 

Även om de ovan nämnda exemplen inte resulterar i kritiska krockar så 
tydliggörs det vilket fördel den lägesbaserade planeringen besitter gentemot en 
mer traditionell tidplan skapad likt ett Gantt-schema. Med horisontella 
aktivitetsstaplar skulle det vara mycket svårt, om inte omöjligt att upptäcka 
eventuella krockar mellan olika aktiviteter liknande de i exemplet ovan.  
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5 SLUTSATSER OCH DISKUSSION  

Följande kapitel besvarar examensarbetets forskningsfrågor, som ställdes i 
kapitel 1, i form av slutsatser. Resultaten från föregående kapitel diskuteras. 

 

5.1 Intervjuer 

Detta avsnitt besvarar forskningsfråga 1, Hur arbetar NCC i dagsläget med 
planering av sina byggprojekt? 

De gjorda intervjuerna visar på att NCC arbetar på ett väldigt traditionellt sätt, 
med Gantt-schema som huvudsaklig planeringsmetod och ett tryckande 
planeringssystem, där underentreprenörerna är övertygade om att det gäller att 
anpassa sig till att klara av NCCs huvudtidplan. Detsamma gäller även NCCs 
egna arbetslag, för att inte säga den egna projektledningen: Tidplanen måste 
hållas, till vilket pris som helst. 

Företaget använder MAP som kalkylprogram, PlanCon för att skapa tidplaner 
och Microsoft Excel för i princip allt annat. Tidplanerna innehåller dessutom 
egentligen bara ”skalet” till aktiviteten, det vill säga namnet på aktiviteten, 
samt start- och stoppdatum. Material, maskiner och yrkesarbetare läggs inte in i 
aktiviteterna, därför går det inte heller att låta programmet automatiskt skapa 
leveransplaner, maskinplaner, arbetskraftsdiagram och personalplaner.  
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5.1.1 Löpande planering 

Författarna anser att en tidplan verkligen måste vara ett levande dokument. Den 
ska innehålla alla viktiga fakta för att kunna planera projektet. Om ett arbetslag 
jobbar långsammare än vad tidplanen medger, kan det bero på olika saker. Det 
kan handla om otränade eller omotiverade (och därför ineffektiva) 
yrkesarbetare, felaktiga enhetstider, eller hinder för arbetets utförande – såsom 
svåråtkomliga monteringsutrymmen, lång väg mellan arbetsställe och 
manskapsbod eller materialupplag, eller liknande. I vilket fall som helst måste 
en bra produktionstidplan motsvara de verkliga förutsättningarna. 

I början av en ny aktivitet är produktionstakten i regel lägre, på grund av 
uppstartseffekter. När yrkesarbetarna har blivit väl förtrogna med arbets-
momenten så snabbas arbetet därför upp. Detta måste platsledningen ta i 
beaktning vid planering. Förseningar första veckan behöver inte försena hela 
aktiviteten i slutändan och förlorad tid kan till och med arbetas in med tiden. 

Hjälper inte dessa åtgärder återstår bara att justera enhetstiden för aktivitetens 
recept i tidplaneprogrammet, så att effekten av extra personal går att beräkna. 

Genom att hela tiden hålla sin tidplan intelligent och uppdaterad gentemot 
”verkligheten” kan platschefen basera sina beslut på fakta, något som är svårt i 
dagsläget, då planen inte hålls uppdaterad och platschefen därför inte har en 
övergripande blick över projektet. Uppdateringarna behöver för den delen inte 
föranleda nya plotterutskrifter och distribution till alla inblandade parter. Det 
borde räcka om den distribueras digitalt, åtminstone som pdf. Huvudsaken är 
att den som ansvarar för projektet gentemot kunden, det vill säga platschefen, 
sitter på bästa möjliga kunskap, med andra ord den mest aktuella. 

Många moderna planeringsprogram har stöd för ett globalt läge, där alla 
projekt inom företagets lokala avdelning hanteras av en central databas. I 
databasen placeras produktionsdatan från alla dessa projekt. Anställda kan 
läggas in och kan därefter enkelt planeras om mellan olika projekt, där den 
aktuella resursen behövs för tillfället.  
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Genom projektportaler distribueras all data till dem som behöver den. 
”Realtidaktuella” tidplaner distribueras via enkla webbgränssnitt. På detta sätt 
hålls arbetsledare och projektledare för underentreprenörerna ständigt 
uppdaterade. Leverantörerna går även de att ansluta till nätverket, på samma 
sätt som byggentreprenören kan ansluta sig till leverantörernas 
beställningssystem. 

Författarna är något förvånade över de väldigt traditionella planerings-
metoderna. NCC som företag framhåller alltid hur öppna de är för att ta in nya 
metoder och tankesätt. Husfabriken NCC Komplett i Hallstahammar, ett 
prestigeprojekt som företaget gjorde mycket PR om, var ett exempel på detta, 
den alltmer utbredda användningen av partnering inom företagets projekt ett 
annat.  

Författarna tror att en anledning till att den traditionella arbetsmetoden 
fortfarande är så utbredd kan bygga på en djupt rotad branschkultur och det 
krävs mer än en ny husfabrik för att ett företag i grunden ska ändra denna. Lean 
har i ett otal fall visat sig vara en framgångssaga, där införandet har skett på 
rätt sätt och ledningens kunskaper i teorierna har varit goda. Lean för ett 
företag är inte samma sak för ett annat, varje företag måste hitta sin egen väg 
till en resurssnål produktion och denna växer fram genom ständiga 
förbättringar, över lång tid. 

Genom att faktiskt utnyttja de funktioner i planeringsprogrammet som 
företaget redan har betalat för, skulle de kunna förenkla sitt arbete avsevärt.  

Ett arbetskraftdiagram hjälper projektledningen att analysera om tidplanen har 
en baktung, framtung eller jämn arbetsfördelning över hela projektet. Eftersom 
NCC även ska tillhandahålla personalbodar åt underentreprenörerna är det bra 
att kunna ha med dessa i arbetskraftsdiagrammet, för att se till att det finns 
tillräckligt ändamålsenliga personalutrymmen på arbetsplatsen. 
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5.2 Försök 1: Mätning av PPS 

Försöken i detta examensarbete utfördes under stomdriftsfasen, då i huvudsak 
byggentreprenörens egna arbeten pågår. Undantaget är de av under-
entreprenörernas arbete som följer stomdriften, såsom iläggning av rör för 
ingjutning. I denna projektfas är antalet samtidigt pågående arbeten relativt få 
och lättplanerade, arbetsmiljön känns inte alltför komplex och byggentre-
prenörerna har redan idag fungerande metoder, såsom gjutcykelschema och 
formvandringsschema.  

Det är egentligen först under det senare stomkompletteringsskedet och framåt 
som planeringsarbetet blir verkligt komplext och det är även i detta skede som 
både LPS och lägesbaserad planering gör mest nytta.  

5.2.1 Problem under PPS-mätningarna 

Författarna ställdes inför flera problem vid utförandet PPS-mätningarna.  

För det första så ska aktiviteter, enligt Last planner, LPS, genom den 
successiva arbetsberedningsprocessen brytas ner till väldefinierade 
arbetsuppgifter, kortare än en arbetsvecka, något som inte gjorts i det studerade 
projektet. Detta medför dels att de uppmätta PPS-talen inte är jämförbara med 
projekt där LPS har används, men framför allt att det blir ett väldigt ojämnt 
antal aktiviteter som slutförs mellan olika veckor. Dessutom blir det totala 
antalet definierade arbeten så mycket färre, varför PPS därför kan variera 
väldigt mycket från vecka till vecka. 

Urvalet av aktiviteter till PPS-mätningsprotokollet gjordes inför varje möte 
utifrån den av platschefen distribuerade rullande 4-veckorsplanen. Dock var 
oftast tiden mycket knapp att sätta sig in i denna, då planen, tillsammans med 
protokollet för föregående möte, i regel skickades ut bara några timmar före det 
aktuella mötet. En grundförutsättning för vilket möte som helst, för att det ska 
vara effektivt, är att mötesdeltagarna har haft möjlighet att i förväg sätta sig in i 
de frågor som ska behandlas.  
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I ett LPS-projekt så ligger den veckoplan som skapas under föregående veckas 
planeringsmöte som underlag till PPS-mätningsprotokollet för det aktuella 
mötet. På så sätt blir det inte heller några diskussioner om vad som ”skulle ha 
gjorts” sedan föregående möte. 

På grund av byte av byggmetod för hustaken i projektet, så krävdes det en 
ordentlig revidering av tidplanen under våren. Till författarnas fjärde 
samordningsmöte och inplanerade PPS-mätning, den 4/4, hade den nya planen 
i praktiken införts, men då den inte var helt fastslagen ännu, så stämdes det inte 
av efter denna. Av den anledningen valde författarna att inte mäta PPS under 
detta möte.  

Efter den 4/4 gjordes det ett uppehåll i besöken. Tanken var från början att 
detta skulle ha varit den allra sista mätningen, men då den inte blev av så togs 
senare beslutet att göra ytterligare en mätning den 28/5. Vid den tidpunkten 
hade projektet dessutom övergått till den mer komplexa stomkompletterings-
fasen, varför det var extra intressant att få en mätning från även denna fas. 

5.2.2 Angående författarnas förenklingar 

I detta examensarbete valde författarna att mäta aktiviteter som av 
samordningsmötesdeltagarna angavs vara ”i fas”, som slutförda, med avseende 
på vokabulären för LPS. Med andra ord, mätningen gjordes mot den rullande 
tidplanens avstämningslinje. Någon skillnad gjordes ej mellan långa ”streck” i 
tidplanen på fem veckor eller mer och sådana som varar två dagar. Detta är 
såklart en skoningslös förenkling, som kan leda till misstolkningar.  

En anledning till detta val, är att personerna som studerats i projektet inte i 
förväg hade utbildats i, eller ombetts att arbeta efter LPS-metoden, med 
aktivitetsnedbrytning, i en successiv arbetsberedningsprocess. Detta ser 
författarna som en brist, i sammanhanget. Det vore därför intressant att få till 
fler svenska fullskaleförsök med LPS som metod i framtida forskning.  

Vi medger att det är stor skillnad i hur säker en bedömning, gällande om en 
aktivitet är i fas eller ej, är mellan en aktivitet på två dagar och en på 40. Till 
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saken hör även att NCC har större benägenhet att skapa en två dagar lång 
aktivitet än en på 40, i motsats till deras underentreprenörer, där det omvända 
gäller. Denna ”osäkerhet” gör att underentreprenörerna tillåts maskera ett dåligt 
produktivitetstal, då det är betydligt mer godtyckligt huruvida aktiviteten på 40 
dagar är i fas, än den på två. 

Tyvärr uppkommer ett inkonsekvensproblem när mätningar görs på det sätt 
som i detta försök. Hur ska till exempel de aktiviteter mätas, som inte var i fas 
när de väl utfördes, men som är helt avslutade till efterföljande möte? För 
Ballard är detta inte ett problem, eftersom han enbart räknar antalet aktiviteter 
som är slutförda, och därmed helt struntar i när under veckan de slutfördes.  

Kanske är det viktiga när arbetet är slutfört, inte att det bara är det? I så fall 
räknas en sådan arbetsuppgift, som inte slutfördes då den skulle, alltid som ej 
slutförd. Detta anser författarna vara mest konsekvent mot den traditionella 
metoden med avstämningslinje, som används inom NCC idag. Däremot 
behöver det inte vara det bästa sättet att göra på, för den innebär att vi hamnar 
ännu längre ifrån Ballards ursprungliga metod, vilket så klart är mindre bra om 
det är mot denna man vill sträva.  

Just detta är anledningen till att vi i detta arbete ändå har valt att vara 
inkonsekventa. Utgångsläget är att aktiviteter som är helt slutförda inom 
tidsperioden, ska räknas som sådana. Undantaget blir istället de aktiviteter som 
”bara” är i fas, dessa bedöms även de vara slutförda. 

Ett annat problem med jämförbarheten, som kommer sig av författarnas val av 
förändringar, är hur aktiviteter som enligt plan ej skulle ha påbörjats, men som 
ändå är det, ska bedömas. Bara för att vår avstämningstidplan anger att det inte 
skulle ha påbörjats, så kan detta inte jämföras med en veckoplan i ett LPS-
projekt. Vi kan inte veta om produktionsberedarna i ett sådant projekt skulle ha 
lagt in denna arbetsuppgift i sin veckoplan för denna vecka eller ej, då denna 
plan är just resultatet av den successiva arbetsberedningen, den process som 
inte finns i vårt traditionella projekt. Kanske skulle produktionsberedarna ha 
lovat att denna aktivitet skulle ha påbörjas, trots att den enligt den på förhand 
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gjorda, övergripande produktionstidplanen, inte gör det. Detta resulterar i att vi 
i vårt projekt får ett högre PPS än i motsvarande LPS-projekt. 

En sak är det viktigt att tänka på, när man gör en sådan förändring av kriterier 
för mätning av PPS, detta är att aktiviteter som är ”i fas” ska tänkas som att de 
egentligen är uppdelade i veckobatchar, medan aktiviteter som däremot är helt 
slutförda endast får räknas en gång. 

Författarnas val att räkna aktiviteter som ligger före tidplan som slutförda i 
förtid är gjort för att visa på hur sådana fall påverkar PPS. Det kan så klart vara 
en enorm skillnad mellan att vara en dag före tidplanen och att vara helt färdig 
med en aktivitet, samtidigt som det ibland kan vara exakt samma sak. Sättet 
som vi har mätt är därför inte lyckat, men som sagt, mest för att visa på ett 
möjligt resultat från ett godtyckligt mätningstillfälle. 

Om resurser hade funnits i detta examensarbete, skulle samtliga förmän ha 
utbildas till produktionsberedare och alla berörda skulle få lära sig LPS. 
Därefter skulle mätningen ha gått till på så sätt att mätningar skulle göras vid 
varje veckomöte och arbetssättet skulle ha som mål att förbättras från vecka till 
vecka, allt eftersom alla blir vana med det nya sättet att arbeta, 

 

5.3 Försök 2: Lägesbaserad planering med Line of balance 

5.3.1 Framtagande av arbetsmetod 

Till en början gjordes olika försök genom att kopiera data i form av namn på 
aktivitet, start- och slutdatum samt varaktighet från den befintliga tidplanen i 
PlanCon. Dessa data lades sedan in i ett nytt projekt i programmet Microsoft 
Project. I detta program, som påminner i stora drag om PlanCon vad gäller 
gränssnitt kunde sedan aktiviteterna redigeras.  

Efter detta kunde den skapade tidplanen sparas i Microsoft Project som en 
.xml-fil. Detta filformat är kompatibelt med Vico Control och det var 



Flödesbaserad planering och kontroll i byggprojekt 

102 

ursprungligen tänkt att denna fil skulle importeras i Vico Control, för att utifrån 
den i Vico Control skapade tidplanen lägga till lägen för aktiviteterna. Detta 
förfarande visade sig dock vara förknippat med problem i form av att de olika 
hierarkinivåerna inte stämde överrens. Problemen går förmodligen att kringgå 
genom att redigera dessa olika hierarkier i Microsoft Project innan importering 
sker till Vico Control. 

På grund av de problem som uppkom i samband med importering av data till 
Vico Control valdes istället, för detta projekt, en metod som gick ut på att 
manuellt skriva in de olika aktiviteterna i Vico Control. Av denna anledning 
fick tillförseln av aktiviteterna en naturlig kronologisk följd vilket i sig ansågs 
som fördelaktigt för ovana användare.  

I och med det manuella införandet av aktiviteterna ansåg författarna att en 
större förståelse för tidplanen gavs på grund av att varje enskild aktivitet 
behandlas och analyseras. I ett längre perspektiv ses dock en metod som 
innefattar digital överförning mellan de olika programmen som en förut-
sättning. Detta för att arbetet skall kunna ske tillräckligt effektivt och inte lika 
tidsödande som manuell tillförsel av aktiviteter.  

Det skall även sägas att det i detta projekt utgicks från just en färdig tidplan. Ett 
mer önskat scenario för den professionelle användaren borde vara att redan 
från byggprojektets start skriva in de olika aktiviteterna i en programvara som 
behandlar lägesbaserad planering. Detta för att undvika ett delvis onödigt steg 
som författarna i detta försök har genomfört. 

I Figur 22 nedan syns en del av den befintliga tidplan som har använts och 
utgåtts ifrån för att skapa aktiviteterna i Vico Control. Till höger i figuren kan 
delar av tidplanens Gantt-schema ses. Som beskrivet i teorikapitlet kan det i 
figuren nedan avläsas att det är svårt att få en uppfattning över hur de olika 
aktiviteterna hänger samman och är beroende av varandra.  

Som ett exempel kan aktiviteten betongväggar nämnas. I Figur 22 finns denna 
aktivitet med på våning 2, våning 3 och våning 4 (även fler våningar men dessa 
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är ur bild). För att skapa sig en bild över hur dessa är beroende av varandra 
måste användaren själv tänka sig att aktiviteten betongväggar på våning 2 bör 
hänga ihop med betongväggar på våning 3 och så vidare. Däremellan finns det 
emellertid en del andra aktiviteter som försvårar dessa visuella tankegångar.  

 

 

Figur 22.  En del av den använda tidplanen i programmet PlanCon. 

 

Som omnämnts ovan valdes ett arbetssätt för detta försök som innefattade 
manuellt skapande av aktiviteter. För att för läsaren skapa större förståelse för 
hur detta arbete har genomförts kommer här en beskrivning av både 
programmet Vico Control och en skildring av själva arbetsförfarandet. 
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5.3.2 Slutgiltig arbetsgång 

Skapa nytt projekt 

När ett nytt projekt ska skapas i Vico Control öppnas ett fönster för projektets 
projektinställningar. Här väljer användaren bland annat det totala projektets 
start- och sluttid, hur många timmar som ingår i ett vanligt arbetsskift samt 
även namnet på projektet. Det finns också möjlighet att välja vilken 
platshierarkinivå som vill användas. Det kan längst upp i hierarkin vara till 
exempel hus, som sedan förgrenas ner till olika önskade nivåer såsom våning 
och lägenhet. 

De inställningar som väljs kan när som helst under projektets gång ändras 
genom att klicka på knappen längst upp i programmets vänstra list, se pil A i 
Figur 23 nedan. 

 

Figur 23. Användargränssnittet i Vico Control.  

 

Efter att projektinställningarna är genomförda syns en tom projektplan, enligt 
ovan. Därefter skapas de olika hierarkinivåer som önskas i projektet. Det kan 
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till exempel vara våningar eller plan i ett husbyggnadsprojekt. Det kan även 
vara vägsektioner i ett vägbyggnadsprojekt.  

För att skapa en ny hierarkinivå kan användaren antingen lägga till det i 
fönstret för projektinställningar (pil A i Figur 23) eller genom att högerklicka i 
området omedelbart till höger om listen med olika funktioner längst till vänster 
i programfönstret (pil G i Figur 23). Att dessa hierarkinivåer är skapade ur en 
logisk synvinkel är enligt författarna en förutsättning för att den lägesbaserade 
planeringen skall bli så överskådlig som den är tänkt att vara. 

För detta försök studerades ett husbyggnadsprojekt som innehöll två stycken 
olika hus med sju stycken (vindsvåning inräknat) våningar vardera. Husen var 
uppdelade som hus A och hus B. Hus A var dubbelt så stort som hus B varpå 
hus A delades upp i två lika stora delar för att därigenom erhålla totalt tre 
stycken lika stora husdelar. Detta gjordes av NCC för att stomdrivningen skulle 
kunna genomföras i tre lika stora cykler.  

Dessa cykler var exempelvis uppbyggda av först igenbyggnad hisschakt & 
trapphus. Därefter lades håldäcken på plats innan betongväggarna tillkom. 
Efter detta ställdes sandwichväggar dit, balkonger och gavelspetsar för att 
slutligen tillföra trappor och vilplan. På grund av detta genomförande för 
stomdrivningen valdes, för detta försök, en hierarkinivå under varje vånings-
plan som bestod av cykeldel 1, 2 och 3. Därigenom erhölls det logiska flödet 
för varje stomdrivningsaktivitet som eftersträvas med den lägesbaserade 
planeringen.  

Av den anledningen skall läsaren tolka cykeldel 1 och 2 som hus A samt 
cykeldel 3 som hus B. För försöket infördes även en hierarkinivå med 
beteckningen ”Ospec”, se Figur 17. Detta för att kunna föra in aktiviteter som 
inte är knutna till något speciellt läge på husprojektet. Exempel på sådana 
aktiviteter kan vara Tillverkning av trappor och utfackningsväggar, som delvis 
genomfördes på annan ort än platsen för byggprojektet. 
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En inställning som kan göras innan eller när som helst under projektets gång är 
att ställa in en lämplig skala för tidsaxeln. Detta görs genom att högerklicka i 
området för pil H i Figur 23. Där finns möjlighet att i tre olika nivåer ställa in 
en lämplig skala från tidsspannet år till timme. 

Lägg till aktiviteter 

Efter detta steg finns det olika sätt att gå tillväga för att lägga till aktiviteter. Ett 
sätt är att som tidigare nämnt importera data från olika källor. Fönstret för 
importering av data i programmet ger en tydlig bild över vilka format som är 
gångbara. Dessa kan avläsas i Figur 24 nedan. 

 

Figur 24.  Fönstret Importera data. 

 

Ett annat sätt att lägga till aktiviteter är att skriva in aktiviteten i programmets 
segmentsvisning eller Gantt-fönster för att tydliggöra det en aning. Där kan 
namnet på aktiviteten skrivas in, start- och slutdatum samt varaktighet. Efter 
detta får användaren gå in i Platsschemat för att där dra den aktuella aktiviteten 
till sitt rätta läge. Det går även att skapa en aktivitet genom att använda den 
knapp som pil B pekar på i Figur 23. I det fönstret kan bland annat namn på 
aktiviteten, samt start- och sluttid kan föras in.  
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En nackdel med att skapa en ny aktivitet genom att göra på detta sätt är att 
aktiviteten antas pågå på alla platser i projektet. Då detta sällan är fallet får 
användaren ofta ta bort de platser där aktiviteten inte ska äga rum genom 
redigering. 

Ett ytterligare sätt att skapa aktiviteter i Vico Control är genom att använda en 
funktion i programmet där användaren ritar upp aktiviteten i Platsschemat. 
Detta görs genom att använda knappen som pil D i Figur 23 pekar på. Det 
sistnämnda sättet för att skapa aktiviteter är det sätt som ansågs vara det mest 
fördelaktiga och det sätt om därför som valdes för det aktuella försöket. 

Dela upp aktiviteter på lägen 

Innan aktiviteten redigeras mer ingående kan det finnas behov av att dela upp 
aktiviteten i flera mindre delar. Det kan behövas när det som i detta försök 
finns två olika byggnader där aktiviteterna ibland genomförs vid olika 
tidpunkter och produktionshastigheter. Inte alltså nödvändigtvis omedelbart 
efter att samma aktivitet på cykeldelen innan, som hör till det andra huset har 
genomförts.  

En aktivitet delas upp i mindre aktiviteter genom att använda knappen som pil 
C i Figur 23 pekar på. Efter att aktiviteten har uppdelats i önskade mindre 
aktiviteter så måste användaren kontrollera att korrekt varaktighet föreligger 
för de uppdelade aktiviteterna. Detta för att programvaran kan tendera att starta 
eller sluta en aktivitet mitt i en tidsenhet, till exempel dag, som har varit den 
mest detaljerade tidsenheten i detta försök.  

För att kontrollera detta måste användaren öppna fönstret i Figur 26 och 
därefter ändra aktivitetens varaktighet tillfälligt genom att öka eller minska 
denna. Användaren kan omedelbart efter detta, innan fönstret stängs, ändra 
tillbaka till det verkliga värdet. Genom detta förfarande försäkrar sig 
användaren om att aktiviteten verkligen börjar i början och slutar i slutet på en 
tidsenhet. 
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Redigering av aktiviteter 

När sedan en aktivitet har lagts till på rätt ställe i platsschemat och eventuellt 
uppdelats så måste den namnges och redigeras närmare. Detta görs genom att 
dubbelklicka på aktivitetslinjen och ändra nödvändiga data i fönstret som 
öppnas, se Figur 25 nedan. 

 

 

Figur 25.  Fönstret Redigera uppgift. 

 

I detta fönster finns möjligheten att lägga till eller ta bort plats för aktiviteten 
om så önskas. Det finns betydligt många fler redigeringsmöjligheter för 
aktiviteten genom att klicka på knappen Mer information, dock måste just 
arbetet med att lägga till eller ta bort plats för aktiviteten göras i detta fönster.  

Ett exempel på när det kan vara önskvärt att ta bort en del av aktiviteten kan 
vara som i just detta försök när olika cykeldelar representerar olika byggnader. 
En aktivitet kan då först genomföras i en byggnad för att sedan övergå till nästa 
varpå det uppkommer luckor i aktivitetslinjen.  

Givetvis går det att göra en aktivitetslinje för varje cykeldel och därefter länka 
de till varandra om så önskas men det skulle vara betydligt mera tidskrävande. 
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Det finns även möjlighet i detta fönster att ändra färdigställandeordningen för 
de olika platserna aktiviteten befinner sig på. Detta kan vara användbart när 
samma aktivitet till exempel startar från två olika platser men slutar på samma 
plats, till exempel vid tunnelbygge där tunneldrivningen startar från varsitt håll.  

För att göra en mera ingående redigering klickar användaren på rutan Mer 
information varpå fönstret i Figur 26 syns. I detta fönster kan användaren ändra 
och redigera en mängd olika faktorer som till exempel bestämma resurser för 
aktiviteten, bestämma föregående och efterföljande aktivitet i en 
beroendekedja. Det går även att bestämma hur stor tidsbuffert det skall vara 
mellan de eventuella föregående och efterföljande aktiviteterna samt koppla 
samman kostnader till aktiviteten för att nämna några exempel.  

Skapa beroenden mellan aktiviteter 

Användaren kan skapa en beroendekedja mellan olika aktiviteter genom att 
klicka på fliken Beroenden i Figur 26 nedan och därigenom välja vilka 
beroendeförhållanden som skall råda för den aktuella aktiviteten. Ett alternativt 
sätt att skapa en beroendekedja är att använda knappen som pil E pekar på i 
Figur 23. Denna funktion uppskattades av författarna på grund av att 
användaren genom denna funktion tillåts använda en ”klicka-och-dra”-funktion 
mellan aktiviteterna vilket minimerar risken att välja fel aktivitet.  

Efter att användaren har valt mellan vilka aktiviteter och punkter beroendet 
skall finnas kommer det upp ett fönster där användaren väljer vilka kriterier 
som skall råda i beroendekedjan. Om det till exempel skall finnas en tidsbuffert 
mellan aktiviteterna och i så fall hur stor. Det bestäms även vilken typ av 
beroende det ska vara, om det exempelvis skall vara ”finish-to-start” eller 
”finish-to-finish”. Finish-to-start innebär att beroendet mellan aktiviteterna 
skapas mellan den föregående aktivitetens slut och den efterföljande 
aktivitetens start. 
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Figur 26.  Stort fönster för redigering av aktivitet. 

 

Summeringsaktiviteter 

Efter att aktiviteten är uppritad och redigerad kan det i många fall vara fördel-
aktigt, rent visuellt, att skapa en summeringsuppgift med två eller flera andra 
aktiviteter. Om till exempel två skapade aktiviteter, som innefattar samma 
arbetsmoment fast på olika platser har skapats så finns möjligheten att 
sammanfoga dessa till en sammanfattningsuppgift. Detta görs genom att först 
markera de aktuella aktiviteterna genom att klicka på dem. Därefter höger-
klickar användaren för att få upp en meny där valet ”skapa summerings-
uppgift” finns.  

I fönstret som då uppkommer väljs bland annat namn på summeringsuppgiften 
och platsprecision. Det är viktigt att välja rätt platsprecision eftersom 
summeringsuppgiften annars tenderar att anta den högsta platsprecisionen 
vilket ofta resulterar i en felaktigt visualiserad summeringsuppgift. 
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För att få en klarare bild över hur aktiviteterna i stomkompletteringen förhåller 
sig till varandra kan det vara gynnsamt att skapa ett annat platsschema där 
hierarkierna förhåller sig annorlunda. Istället för indelningen med de olika 
cyklerna använda för stomdrivningen skulle då istället till exempel hierarki-
nivåer, platsindelningar där hela hus A kommer före hela hus B.  

Många aktiviteter i stomkompletteringen genomförs varje hus för sig. Detta 
innebär att det är svårt att analysera vissa av dessa aktiviteter på grund av att de 
inte alltid är presenterade på det mest visuellt fördelaktiga sättet. De aktiviteter 
som först genomförs i hus A och därefter i hus B hade varit lättare att analysera 
på grund av att det då skulle bli en aktivitetslinje från början till slut. 

För att kunna analysera den skapade tidplanen på ett bättre sätt bör det finnas 
en funktion i programvaran som tillåter användaren att se aktiviteterna mer 
överskådligt eller mer ingående. För att skaffa sig en överskådlig blick över ett 
husbyggnadsprojekt så behövs till exempel inte datum för målning av ett rum i 
en lägenhet visas. Däremot är det precis detta som kan vara intressant vid 
tidpunkten för denna aktivitet. Till exempel vid veckomöten kan det vara av 
intresse för målaren att se vid vilken tidpunkt denne bör arbeta vid ett visst 
område. På grund av detta rekommenderas en programvara som behärskar 
tekniken att ”zooma” in eller ut i tidplanen.    

 

5.3.3 Svårigheter med försöket 

För de aktiviteter i försöket med den lägesbaserade planeringen som inte från 
början var platsangivna har det antagits att aktiviteten startat nerifrån och sedan 
gått uppåt. Detta behöver inte vara någon självklarhet vilket kan ha påverkat 
resultaten i det försöket avsevärt. En annan källa för eventuella fel är att den 
ursprungliga tidplanen som det i försöket har utgåtts ifrån inte har uppdaterats 
under arbetets gång. Det var ett tillräckligt komplicerat arbete att försöka 
omvandla Gantt-schemat till en lägesbaserad tidplan och hade ständiga 
förändringar tillkommit i försöket hade tidsåtgången ökats avsevärt. 
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En svårighet med skapandet av den lägesbaserade tidplanen var att uppskatta 
på vilka lägen vissa aktiviteter skulle äga rum. För vissa aktiviteter där dess 
lägen inte var angivna kunde det vara svårt att bedöma om aktiviteten till 
exempel även skulle äga rum på vindsvåningen eller inte. 

En stor del av den nedlagda tiden för försöket med lägesbaserad planering 
spenderades på att försöka skapa beroendekedjor mellan alla aktiviteter i 
försöket, detta för att kunna simulera en situation där en eller flera aktiviteter 
av någon anledning blir försenade. Genom att införa aktuella beroenden och 
bufferttider kunde därigenom en simulering genomföras för att utröna hur 
mycket vissa eventuella förseningar skulle kunna påverka det totala 
byggprojektets tidsåtgång. Dock visade sig arbetet med att införa dessa 
beroenden mellan samtliga aktiviteter alltför komplext.  

Genom att studera det färdiga platsschemat i Figur 17 kan läsaren skapa sig en 
bild över hur beroendekedjorna i ett sådant platsschema skulle kunna se ut. 
Mycket av orsaken till detta är som tidigare nämnt att det skapade platsschemat 
är skapat från data hämtat från en tidplan skapad i ett Gantt-schema. Det är helt 
enkelt inte samma tankesätt bakom skapandet av ett Gantt-schema som bakom 
skapandet av ett platsschema som bygger på lägesbaserad planering.  

Av denna anledning anser författarna att en tidplan från projektets början bör 
skapas enligt lägesbaserad planering. Detta för att undvika de problem som 
uppstår genom de olika tankesätten bakom den traditionella planeringsmetoden 
och den lägesbaserade planeringsmetoden. Om en tidplan redan från projektets 
start skapas enligt lägesbaserad planering får användaren en förståelse för hur 
aktiviteterna kan skapas för att på ett bättre sätt eftersträva aktiviteter utan 
onödiga avbrott och flaskhalsar. De stora fördelarna med metoden uppnås 
alltså genom att använda den fullt ut från projektets start. 

För att på ett effektivt sätt kunna skapa platsscheman med kompletta 
beroendekedjor anser författarna att den lägesbaserade planeringsmetoden bör 
implementeras hos dem på byggföretagen som från början skapar tidplanerna 
för byggprojekt. Detta för att de därigenom ges en insikt i metoden vilket 
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tvingar dem att tänka i nya banor. På så sätt kommer planeringen från början 
att beröras av hela det sätt att tänka som den lägesbaserade planeringen 
innebär. Därigenom kommer aktiviteterna på naturlig väg att anta ett mer 
logiskt arbetsflöde vilket eftersträvas för att kunna skapa rimliga 
beroendekedjor.  

När denna implementering är genomförd kommer branschen förhoppningsvis 
att få se lägesbaserade tidplaner som borgar för en mer optimerad byggprocess 
där slöseri med tid och plats minimeras.  

5.3.4 Önskemål för programvara 

Ett önskemål enligt författarna för ett program som Vico Control är att det bör 
gå att släcka de aktiviteter som för tillfället inte är intressanta. Detta för att 
undvika att det skall bli alltför oöverskådligt och svårt att analysera. Ett annat 
önskemål gällande programmet är en funktion för att skapa beroenden där 
användaren i princip kan välja vilka aktiviteter som skall vara beroende genom 
att klicka på dem. Användaren kan vidare enkelt välja en funktion som skapar 
ett beroende mellan de valda aktiviteterna utifrån hur de då ser ut. Det behövs 
alltså inte föras in hur stor tidsbuffert eller liknande det skall vara mellan 
aktiviteterna. Är det 7 dagar mellan punkterna som valts för aktiviteterna så 
blir det automatiskt en buffert på 7 dagar om inget annat angetts.  

 

5.4 Kombinerad metod 

Detta avsnitt svarar på forsningsfråga IV, Hur kan Lägesbaserad 
produktionsplanering kombineras med LPS? Dessa slutsatser bygger på 
litteraturstudien, samt de två försöken. 

Det finns inga övergripande konflikter mellan LPS och lägesbaserad planering, 
LBP. Endast detaljer skiljer, vilket är naturligt så båda metoderna kommer från 
lean-världen. Båda metoderna fokuserar till exempel på flödesprocesser, den 
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lägesbaserade planeringen genom flödeslinjerna, LPS genom dragande 
planering. 

Kritiker till LBS brukar mena att metoden genom en hög detaljgrad långt i 
förväg snarare är en tryckande metod, men författarna hävdar att detta delvis är 
en feltolkning. Det kan aldrig vara negativt att basera beslut på så mycket 
kunskap som det är möjligt och detaljer ger kunskap.  Byggprojektets 
komplexitet hanteras av platsschemats flexibilitet, med möjligheten att enkelt 
justera tidplanen efter hand. Den överlägsna överblicken över hela projektets 
samtliga delar, minskar dessutom illusionen av kaos och onödigt hög 
komplexitet. 

Skillnaderna är att då ett LPS-projekt gör sin produktionstidplan i form av bara 
övergripande deltider, så görs i LBS en detaljerad plan, med alla viktiga 
aktiviteter. Författarna tror dock på att göra en produktionstidplan enligt LBP, 
som i detaljgrad ligger på samma nivå som en Gantt, men som är betydligt mer 
lättläst. 

Kombinationen mellan de två metoderna bygger runt denna produktions-
tidplan. Genom att använda sig av systematiken i den successiva arbets-
beredningen förfinas planen allt eftersom och justeras. Behövs det tillsättas mer 
personal, eller är det tillsatt för många? Successivt, vecka för vecka, kan 
problem lyftas av aktiviteten. Detta är en systematisk metodik som alla 
byggprojekt vinner på. 

Vico Control har ett prognosläge kallat control view, i vilket prognoslinjer 
automatiskt projiceras från de verkligt utförda arbetena. För att kunna nyttja 
kontrollvyn måste den verkliga produktionen rapporteras in. Produktionsdata 
som krävs är planerad start och stopp, verklig start och stopp samt avbrott, 
och rapporteras in av produktionsberedarna löpande, minst en gång om dagen.  

Detta prognosläge är sedan produktionsberedarens bästa vän på veckomötet. 
Genom sina egna produktionsrapporter till programmet, skapas dessa 
prognostiseringar för produktionstakten för aktiviteterna. Detta hjälper 



Slutsatser och diskussion 

115 

produktionsberedarna att bedöma nästa veckas möjliga arbetsmängd, det vill 
säga hur mycket arbete de ska lova. 

Under den successiva arbetsberedningen används läge som parameter för 
nedbrytning av arbete. Denna nedbrytning sker automatiskt utifrån 
platsschemat. Minsta enhet för läge bör vara lägenhet, då en större riskerar att 
ge ett ej optimalt platsutnyttjande. Lägenhetsnivån hindrar flera arbeten att 
utföras samtidigt i samma rum, till exempel kaklingsarbete, men tillåter 
samtidigt arbeten att pågå i angränsande rum. Då storleken på lägenheter 
varierar, måste detta tas hänsyn till vid skapandet av 
platsnedbrytningstrukturen. 

PPS kombineras med prognosläget och inrapporteringen till planerings-
programmet. Funktionen är främst uppföljning av ej planenligt slutförda 
arbeten samt benchmarking och intern morot mellan arbetslagen att vilja 
förbättra sitt arbete. 

 

5.5 Övrigt 

5.5.1 LPS och Just in time 

Egentligen borde inte LPS-systemets fokus på arbetbar orderstock behövas, 
eller snarare så borde den kunna minskas rejält. Detta eftersom den strider mot 
de grundläggande lean-teorierna om att lager är slöseri och därför ska 
minimeras. En arbetbar orderstock innebär däremot att verktyg och material 
lagras nära arbetsplatsen, tvärtemot Toyota alltså.  

För att byggbranschen ska kunna bli mer Just in time måste leverantörerna bli 
bättre på att leverera rätt mängd vid rätt tidpunkt. Detta är idag svårt, då 
byggmaterialbranschen varierar med byggkonjunkturen. Vid högkonjunktur 
byggs det mycket, och då ökar osäkerheten med leverantörerna. Därför måste 
entreprenadföretagen börja jobba mer strategiskt långsiktigt med 
leverantörerna, såsom Toyota började göra redan på 60-talet. 
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5.5.2 Kritik mot PPS 

Produktivitetsförbättringar med LPS mäts vanligtvis genom att PPS först mäts 
innan LPS införs, därefter löpande varje vecka. Ett problem här är att 
mätningen av PPS inledningsvis behandlar hela aktiviteter, som kan vara långa 
och svårdefinerade, för att efterhand övergå till arbetsuppgifter – väldefinerade 
arbetsmängder kortare än en veckas tidslängd, i enlighet med LPS. 
Mätningarna sker alltså inte på samma sak inledningsvis som senare i projektet.  

En platschef kan vilja mäta produktiviteten i sitt projekt. PPS kritiseras ibland 
för att inte vara ett mått på detta, utan att nyckeltalet endast mäter 
tillförlitligheten på förra veckans utfästelser, eller kanske snarare hur väl man 
följer dessa. Det är sant att PPS inte tar hänsyn till om arbetarna har fått jobba 
övertid för att hinna med utfästelsen, eller om mer personal har satts in.  

Just detta är dock inget som produktionsberedaren kan styra, då denne i regel är 
en i arbetslaget, ansvarig installatör eller lagbas. Med tiden lär sig dessa att 
reflektera över hur stor arbetsmängd de hinner med under en veckas tid, för att 
utfästelserna inte skall vara i överkant. Dennes företag tjänar i längden inte på 
att ha en massa övertidsarbete. 

Faktum kvarstår dock, att PPS är en typ av produktivitetsmätning, som löpande 
mäter hur hela tidplanen blir mer exakt och rättvisande, samt hur hela projektet 
som sådant får en produktivitetesökning. Antalet aktiviteter eller arbets-
uppgifter kan därför översättas som det mera allmänna begreppet arbetsmängd.  

Ett antal av något säger inte samtidigt hur mycket det egentligen är, så den som 
vill hitta ett bättre produktivitetsmått har då nytta av den lägesbaserade plan-
eringsprogramvaran, en väl uppdaterad tidplan med korrekt angivna mängder. 

 

5.5.3 När ska LPS inte användas? 

Examensarbetet utfördes under stomdriftsfasen, då i huvudsak 
byggentreprenörens egna arbeten pågår. Undantaget är de av 
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underentreprenörernas arbete som följer stomdriften, såsom iläggning av rör 
för ingjutning. Antalet samtidigt pågående arbeten är då relativt få och lätt-
planerare. Först under det senare stomkompletteringsskedet och framåt blir 
planeringen verkligen komplex och det är även i detta skede som en 
lägesbaserad planeringsmetod gör mest nytta. 

Författarna anser att många pusselbitar i LPS går att applicera på de flesta 
bygg- och anläggningsprojekt. Störst nytta av att implementera hela systemet 
är i de installationsintensiva industriprojekten, med sin låga grad av repetitivt 
arbete, där ett stort mått av osäkerhet alltid råder. 

Det mest användbara inom LPS är den successiva arbetsberedningen, i vilken 
kommande aktiviteter successivt bryts ner till korta, väldefinierade arbets-
uppgifter, och i vilken hinder efter hinder för utförandet efter hand lyfts bort. 
Detta ger en säkrare produktionsstyrning än där man, som idag, bara blint låter 
arbetarna jobba på. Denna del av systemet ger kvalitetsförbättringar i de allra 
flesta typerna av byggprojekt. 

Författarna fann, att om hela LPS-systemet överhuvudtaget skall användas i 
husbyggnadsprojekt, så är det i den mer aktivitetsintensiva och komplexa 
kompletteringsfaserna, stomkomplettering och rumskomplettering. Detta så de 
inledande faserna, inledande markarbeten, grundläggning och stomdrivning är 
så pass enkla och repetitiva. I fallet med stomdrivning så finns det i regel 
välkontrollerade, provkörda varvscheman 

 

5.5.4 Om förnyelse i branschen 

Det har talats om huruvida pensionsavgångar kommer att påverka 
byggbranschen i olika avseenden. Det stämmer med all säkerhet. Frågan är hur 
den kommer att påverkas och hur mycket? Den har visats att varken den 
lägesbaserade planeringen eller LPS inte är något nytt påfund. Därför är frågan 
befogad varför vi inte fått se dessa metoder i större utsträckning inom 
branschen i dagsläget.  
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En anledning kan vara att många gärna tenderar att arbeta som de alltid har 
gjort och därför inte är lika mottagliga till nya arbetsmetoder och arbetssätt. 
Det finns ett uttryck som säger ”rör inte den eldstad som brinner”. Detta 
uttryck skulle kunna förtydliga de tankesätt som ligger bakom en av de möjliga 
orsakerna till varför de i detta arbete omnämnda metoderna inte finns som 
vedertagna arbetsmetoder inom branschen i större utsträckning.  

Det skulle delvis kunna bero på att de som närmar sig pensionen inte känner att 
det är av någon större nytta att ta till sig nya metoder när det gamla arbetssättet 
fungerar som det alltid har gjort. 

Det kan även bero på att de nytillkomna inom branschen snabbt tar till sig de 
metoder som finns utan att i någon större grad reflektera över dessa. Detta ses 
som ett än större problem eftersom dessa troligtvis kommer att influera 
branschen under en längre tid framöver. För att råda bot på de invanda 
arbetssätten gäller det att nya och gamla inom branschen tar till sig de nya 
metoderna och vågar tänka i nya banor. 

 

5.6 Förslag till vidare forskning 

5.6.1 Fullskaleförsök 

Det vore väldigt intressant att prova detta examensarbetes rekommendationer i 
praktiken, det vill säga i ett husbyggnadsprojekt som befinner sig i 
stomkompletteringsfasen. Projektdeltagarna behöver då utbildas i LPS-
metodiken, och lägesbaserad planering skall användas från projektstart.  

Det finns i ett sådant projekt anledning att undersöka PlanCon PROJECT+ 
närmare. Då den versionen av programmet behärskar lägesbaserad planering 
och då NCC använder vanliga PlanCon PROJECT redan idag, så finns det då 
större potential för att lyckas implementera den lägesbaserade planerings-
metoden eftersom gränssnittet är i stort sett detsamma.  
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5.6.2 Kultur 

Enligt lean-teorierna så är ett krav för att lyckas med implementation av lean 
att teorierna är förankrade i den absoluta ledningen och att de tror på detta. Ett 
examensarbete skulle därför kunna vara att intervjua styrelser och 
ledningsgrupper i svenska byggföretag; stora, medelstora och små. Skiljer det 
sig mellan olika marknader, regioner? Har den aktuella marknadens konkurrens 
betydelse för hur mycket företagen jobbar med lean? 

Hur visionära är företagens ledare? Finns det en skillnad mellan små, 
medelstora och stora byggföretag? Är det så att de stora inte tycker att de 
behöver bry sig, de medelstora ser det som konkurrensmedel att jobba med 
lean och att de små inte har resurser att jobba aktivt med det?  

5.6.3 Just in time med lägesbaserad planering 

Underentreprenörernas leveranssystem med grossister och korta leveranstider 
borde ge stora möjligheter till ”leanificering” av företagen, ett mer 
flödesinriktat just in time-system. Hur skulle detta kunna göras? Vilka är 
förutsättningarna och vilka är hindren? Är lägesbaserad linjär planering något 
för detta? 

5.6.4 Branschkartläggning av planeringsprogramvaror 

Det vore intressant att utföra en större kartläggning på hur företagen egentligen 
använder de dyra och kraftfulla ”tidplaneprogrammen”, förslagsvis som en 
kombination av djupintervjuer, fallstudier och enkäter, med genomtänkt urval 
och allt. En förstudie bör då göras för att undersöka om hypotesen har potential 
att kunna bevisas  

5.6.5 Övrigt 

Som nämnt i resultatkapitlet önskade NCCs platschef ett verktyg där dagens 
aktiviteter blir uppradade, där den aktuella dagens uppgifter står, lätta att avläsa 
och stämma av. Ett verktyg som tydliggör vilka aktiviteter som verkligen pågår 
och vilka som precis ska börja. Detta är ett område värt att undersöka närmare. 
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6 REKOMMENDATIONER 

 

6.1 Utöka partneringfamiljen 

Underentreprenörerna bör tas med som fullvärdiga partneringmedlemmar. 
Syftet med detta är att komma bort från den misstänksamhet mellan olika 
avtalsparter, som uppenbart finns idag, som har lett till att underentrepren-
örerna inte törs detaljplanera framför ögonen på NCC. Om alla sitter på samma 
sida av bordet, så kommer parternas i dag olika målbilder om hur denna 
planering ska fungera att bli mer lika varandra.  

Detta i synnerhet då de redan idag handlas upp genom prekvalificering 
förhandsupphandlats på förtroende och är med redan från början, i total-
entreprenad. Att inte detta görs redan idag kan bara förklaras genom miss-
tänksamhet, ”att undvika att de skulle pressa upp riktpriset för projektet”, se 
avsnitt 4.2. 

6.2 Implementera lägesbaserad tidsplanering 

Idag är Gantt-schemat standard inom den svenska byggbranschen, då det gäller 
planering och tidplaner (Norberg, opubl.). Författarna rekommenderar att 
tidplanen redan från början görs i lägesbaserad form, men att den skrivs ut som 
Gantt åt de projektdeltagare som önskar, en funktion som finns i Vico Control,   
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Alternativt måste ett lätt och funktionellt sätt finnas för överföring av data 
mellan olika programvaror. I och med att data i försöket manuellt överfördes 
från ett Gantt-schema till den lägesbaserade tidplanen, så hade personen som 
skapade det ursprungliga Gantt-schemat inte möjlighet att vid skapandet av 
tidplanen korrigera eventuellt uppenbara brister i tidplanen. 

 

6.3 Projektstart och produktionsplanering 

Författarna anser att det finns många fördelar med tankesättet bakom Last 
planner, LPS, och att det därmed bör implementeras. En förutsättning för detta 
är att projektdeltagarna först förstår tankarna bakom metoden, därför rekom-
menderar författarna starkt att dessa först utbildas i den. 

Den huvudentreprenör som utses för projektet sätter genast, så fort avtalen med 
kunden är påskrivna, igång med produktionsplaneringen. I detta skede ökar 
detaljeringsgraden och aktiviteterna definieras. Leveransplaner för material, 
verktyg och hjälpmedel upprättas. Ledtiderna för leveranserna läggs in i 
tidplanen som begränsningar. Vid den senare successiva arbetsberednings-
processen kan det hända att projektledningen vill planera om aktiviteter/ 
arbetsuppgifter i tiden. Då används ledtiderna som begränsningar för hur tidigt 
en aktivitet kan genomföras, samt om leveranstidpunkterna måste ändras på. 

Eftersom även underentreprenörerna är helt med i partneringsamarbetet, så 
kommer de även vara med och grovplanera upp hela projektet från början. Det 
vill säga inte längre något utskickande av färdiga utkast på tidplaner som NCC 
redan skapat. I och med det gemensamma ansvaret för planeringen, kommer 
underentreprenörerna därför att känna sig trygga att sätta rimliga tider för 
aktiviteterna. Författarna rekommenderar att de olika planerarna träffas och 
jobbar med planeringsprogramvaran tillsammans, med hjälp av en projektor.  

Det bästa och kraftfullaste verktyget för att få uppfattning om läget är fritt från 
andra arbeten är flödesvyn i den lägesbaserade tidplanen. Denna tidplan bör 
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alla i projektet ha tillgång till, det vill säga att även yrkesarbetarna ska kunna 
kolla hur projektet går. Transparens är nämligen viktigt för att organisationen 
ska bli mer lean. 

 

6.4 Tidrapportering 

Lagbaserna och de ansvariga installatörerna hos underentreprenörerna 
rapporterar löpande information om verklig start- och slutförandetidpunkt, 
förslagsvis på dagnivå (rapportera en gång om dagen och noggrannheten för de 
rapporterade tiderna är även det en arbetsdag), till en projektingenjör hos NCC 
som har ansvar för planeringsarbetet i projektet. Rapporteringen sker på en 
sorts kanban, där förutom verkliga start- och stopptider, även anges 
arbetsuppgiftens benämning, avbrott och andra avvikelser, samt även orsaker 
till avvikelser. 

Allt eftersom projektingenjören får in rapporterna matar denne in uppgifterna i 
programvaran för lägesbaserad planering. Datan ger därmed en uppdaterad 
prognos över hur arbetet fortlöper. Datan om avbrott och avvikelser sparas för 
sig och används sedan vid veckomötet, som stöd vid inrapporteringen av PPS. 
Denna information skall kopplas till aktiviteten och göras sökbar i en databas 
för framtida analys och utvärderingar av projektets genomförande och därmed 
även som informationsåterföring inför kommande projekt. 

 

6.5 Veckomötet 

Veckomötet ersätter samordningsmötet som används idag. Namnbytet 
indikerar att mötet inte bara ska behandla samordning och problemlösning av 
brandkårskaraktär d.v.s. det absolut mest akuta, utan att de ska innefatta allt 
som har med projektet att göra och som alla mötesdeltagarna behöver veta. 
Fokus ligger nu på planering i stället för avstämning och samordning. 
Dessutom innebär namnändringen att mötet skall hållas varje vecka. 
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På mötet stäms först den senaste veckans arbete av och PPS mäts. Till mötet 
skall de ansvariga för de olika arbetena, det vill säga samtliga 
produktionsberedare, kunna svara på orsaker till att de utlovade arbetena inte 
har slutförts. Som stöd för detta rekommenderas ett enkelt verktyg, förslagsvis 
”5 Varför”, för att hitta grundorsaken till avvikelserna. Här kompletterar denna 
information den som tidigare under veckan angavs på kanbankorten vid 
tidrapporteringen. Datan sparas och görs sökbar av projektingenjören. 
Alternativt att detta rapporteras in före mötet och att detta i stället inleds med 
presentation av veckans PPS.  

Mötet fortsätter därefter med den successiva arbetsberedningen, se avsnitt 5.6, 
där mötesdeltagarna börjar med den sista veckan i planeringen och sedan 
arbetar sig bakåt, vecka för vecka. 

Efter detta görs nästa veckas veckoplan upp. Lagbaserna och de ansvariga 
installatörerna ger här löften om vad de ska utföra under den kommande 
veckan. Endast sunda arbeten, det vill säga de som saknar kvarstående 
begränsningar, får tas med. Är de inte sunda flyttas de fram till nästa vecka. 

Till hjälp har de den lägesbaserade tidplanen med dess prognoser. Här ser de 
hur arbetet har förflutit fram till mötet och om några brister behöver åtgärdas. 
Kanske börjar det visa sig att någon av aktiviteterna har felaktig enhetstid och 
att arbetsuppgifterna inom aktiviteten går fortare eller långsammare är tidigare 
beräknat. I sådant fall får de ansvariga för arbetslaget åtgärda detta genom att 
justera personalstyrkan. 

 

6.6 Successiv arbetsberedning 

Den successiva arbetsberedningen görs på veckomötet, innan mötet kommer 
fram till veckoplanen för kommande vecka. LPS är ett kontrollsystem för 
produktion, men även modell för en systematisk planeringsprocess. Den 
successiva arbetsberedningen i sig är ett systematiskt arbetssätt för att från 
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produktionstidplanens aktiviteter skapa sunda, lämpligt stora arbetsuppgifter. 
Det vill säga att det arbetslag som är tilldelade uppgiften ska bedöma att de 
klarar att utföra den på mindre än en vecka.  

Det är ytterst viktigt att arbetsuppgifterna är så pass väldefinierade att denna 
bedömning går att göra. Författarna rekommenderar att LBS:en i den 
lägesbaserade tidplanen för det aktuella projektet får gälla som definition och 
avgränsning för en uppgift, till exempel på lägenhetsnivå. Detta ger en mycket 
tydlig definiering och uppdelning av arbetsuppgifter. 

Allt eftersom veckorna rullar på och arbetsuppgifterna närmar sig starttid-
punkten arbetas alla begränsningar och hinder för genomförandet bort. Därmed 
kan arbetslagen på veckomötet veckan före det planerade genomförandet lova 
att de ska genomföra allt det planerade arbetet. Begränsningarna är huruvida 
det finns material, verktyg, hjälpmedel och tillräcklig personal på plats, om 
förberedande arbeten och föregående aktiviteter bedöms vara slutförda till 
starttidpunkten. Samt om arbetslaget har den aktuella arbetsplatsen (läget) för 
sig själva. Endast sunda arbeten tillåts starta. Övriga aktiviteter flyttas fram till 
ännu nästkommande veckas veckoplan. 

 

 





Referenser 

127 

7 REFERENSER 

7.1 Monografier och antologier 

Alarcón, L, Red. (1997). Lean construction. Rotterdam: A. A. Balkema. ISBN: 
90 5410 648 4 

Bergman, B. & Klefsjö, B. (2001). Kvalitet från behov till användning. Lund: 
Studentlitteratur. ISBN: 91-44-01917-3 

Dahmström, K. (2005). Från datasamling till rapport – att göra en statistisk 
undersökning, 4:e upplagan, utök. o uppdat. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 
978-91-44-04352-4 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande – från kunskapsteori till 
metodteori. Lund:  Studentlitteratur. ISBN: 91-44-03306-0 

Ohno, T. (1988). Toyota Production System: Beyond large-scale production. 
New York: Productivity Press. ISBN: 0-915299-14-3 

Patel, R. & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder – att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning, 3:e upplagan. 
Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-02288-8 

Womack, J. P. & Jones, D. (2003). Lean thinking: Banish waste and create 
wealth in your corporation. Reviderad och uppdaterad. Simon & Schuster 
Ltd. 



Flödesbaserad planering och kontroll i byggprojekt 

128 

Womack, J. P., Roos, D. & Jones, D. (1990). The Machine that changed the 
world, Upplaga: 2007. New York: Free Press. ISBN 978-0-7432-9979-4 

7.2 Avhandlingar, rapporter och artiklar 

Andersson, N. & Borgbrandt, J. (1998). Byggforskning – processer och 
vetenskaplighet. Forskningsrapport. Luleå, Luleå tekniska universitet, 
Institutionen för Väg- och vattenbyggnad. ISRN: LTU - FR – 98/11 – SE 

Ballard, G. (1997). Lean construction and EPC performance improvement. 
 Proceedings IGLC 5. 

Bertelsen, S. (2002). Bridging the gaps - towards a comprehensive 
understanding of lean Construction. Proceedings IGLC 10. 

Bertelsen, & Koskela, L. (2004). Construction beyond lean: A new 
understanding of Construction Management. Proceedings IGLC 12. 

Byggindustrin (2002). Partnerskap med öppen ekonomi – NCC flyttar danska 
lärdomar till Sverige. Byggindustrin, nr. 18/2002, ss. 12-16. 

Eriksson, M.(2008). Samgranskning av 3D-handlingar i progamskedet. 
Examensarbete. Luleå, Luleå tekniska universitet, Institutionen för 
samhällsbyggnad, Avdelningen för arkitektur och infrastruktur. 

Heinrich, G. & Tilley, P. & Koskela, L. (2005) Context of production control 
in construction. Proceedings IGLC 13. 

Höök, M. (2008). Lean culture in industrializzed housing – a study of Timber 
Volume Element housing. Diss. Luleå, Luleå tekniska universitet, 
Institutionen för samhällsbyggnad. 2008:21 ISRN: LTU-DT -- 08/21 -- SE 

Jongeling, R. (2006). A Process Model for Work-Flow Management in 
Construction. Doktorsavhandling. Luleå. Luleå tekniska universitet, 
Institutionen för samhällsbyggnad. ISRN: LTU-DT -- 06/47 -- SE 



Referenser 

129 

Josephson, P-E., Saukkoriipi, L. (2005). Slöseri i byggprojekt - behov av 
förändrat synsätt. Göteborg, Sverige. 

Kenley, R. (2005). Dispelling the complexity myth: founding lean construction 
on location-based planning. Proceedings IGLC 13. 

Koskela, L. (1993). Lean production in construction. Automation and Robotics 
in Construction X, 1993, sid. 47-54. Elsevier Science, Amsterdam, 
Netherlands. 

Koskela, Lauri (1992). Application of the new production philosophy to 
construction. Teknisk rapport nr. 72. Center for Integrated Facility 
Engineering, Departement of Civil Engineering, Stanford University. 

Lutz, J.D. & Halpin, D.W. (1992). Analyzing Linear Construction Operations 
Using Simulation and Line of balance, J.D. Lutz, Department of Civil 
Engineering, Auburn University, Auburn. D.W. Halpin, Division of 
Construction Engineering and Management, Purdue University, West 
Lafayette, Ind., U.S.A. 

Marklund, P., Mukka, R. (2008). Implementering av Last planner: en studie av 
byggprojektet Flotab. Examensarbete. Luleå, Luleå tekniska universitet, 
Institutionen för samhällsbyggnad, Avdelningen för Byggkonstruktion. 

Norberg, H. (2008). On-site production synchronisation : improving the 
resource-flow in construction projects. Lic. Luleå, Luleå tekniska 
universitet, Institutionen för samhällsbyggnad, Avdelningen för Arkitektur 
och Infrastruktur. 

Serpell, Venturi, & Contreras (1997). Characterization of waste in building 
construction projects. Proceedings IGLC 5. 



Flödesbaserad planering och kontroll i byggprojekt 

130 

7.3 Elektroniska källor 

12 Manage. (2008). Gantt Schema. Webbplats. URL: 
http://www.12manage.com/methods_gantt_chart_sv.html (läst: 2008-09-
12) 

Consultec ByggProgram AB. (2008). Produkter. Webbplats. URL: 
http://www.consultec.se/produkter/produkter_detalj.asp?Link=Produkter&
Hilite=0&ID=32&Post=PlanCon+PROJEKT+%2B&StrKat (läst: 2008-09-
14) 

Jackson, B.J. (2004). Construction management JumpStart, E-bok. Almeda, 
CA, U.S.A. Sybex, Incorporated. ISBN: 0-7821-4336-9 

Jongeling, R, Olofsson, T. & Norberg, H. (2007). Virtual construction - 
construction planning and simulation with 4D. Kurskompendium. Luleå: 
Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad. URL: 
http://construction.project.ltu.se/main.php/VirtualConstruction_V53.pdf?fil
eitem=10404721 (läst: 2008-03-18) 

Lutz, J.D. & Halpin, D.W. (1992). Analyzing Linear Construction Operations 
Using Simulation and Line of balance, J.D. Lutz, Department of Civil 
Engineering, Auburn University, Auburn. D.W. Halpin, Division of 
Construction Engineering and Management, Purdue University, West 
Lafayette, Ind., U.S.A. 

NCC. (2008). NCC Partnering. Webbplats. URL: 
http://www.ncc.se/sv/Projekt-och-koncept/NCC-Partnering/ (läst: 2008-09-
17) 

NetMBA Business knowledge center (2008). CPM – Critical path method. 
Webbplats. URL: http://www.netmba.com/operations/project/cpm/ (läst: 
2008-09-10) 

O’Brien, J.J. & Plotnick, F.L. (2005) CPM in Construction Management. E-
bok. ISBN10: 0071457690. 

http://www.12manage.com/methods_gantt_chart_sv.html
http://www.consultec.se/produkter/produkter_detalj.asp?Link=Produkter&
http://construction.project.ltu.se/main.php/VirtualConstruction_V53.pdf?fil
http://www.ncc.se/sv/Projekt-och-koncept/NCC-Partnering
http://www.netmba.com/operations/project/cpm


Referenser 

131 

Vico Software. About us. (2008). Webbplats. URL: 
http://www.vicosoftware.com/Support/Company/tabid/46372/Default.aspx 
(läst: 2008-09-14) 

7.4 Intervjuer 

Bilaga 1. Intervju med NCC:s platschef i det studerade projektet. 

Bilaga 2. Frågeformulär samt sammanställning av intervjuer med 
underentreprenörer. 
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Frågor Andreas Rydberg, NCC, ons 13/2 2008 

 

IT-stöd i NCCs produktionsverksamhet 

 

1. Vilka programvaror används idag? 
 

PlanCon (planer) & MAP (kalkyl). Excel (vissa planer) 

Två olika ekonomiprogram för uppföljning. MAP KSP 
(konstnadsstyrningsprogram) synkar med MAP. Mer avancerat program med 
fler funktioner, bra för uppföljning/avstämning. E-analys: kan se alla 
inkommande fakturor. Väldigt automatiskt, spottar enkelt ut listor. Svårt att 
justera dock om fakturor sorteras fel. Fel program för att göra uppföljning i. 

 

2. Tror ni att det skulle gå att sammanställa all nödvändig information i 
en typ av programvara? 
 

PlanCon och MAP synkas. PlanCon har väldigt många funktioner, de flesta 
avancerade funktionerna används inte. I detta projekt har arbetskraftsdiagram 
tagits ut från tidplanen. Därmed har han ungefär bemanningsnivån (Tidplaner, 
tidplaner, mest prat om tidplaner. Behandlar de ingen annan typ av 
produktionsdata i projekten?)  

Tidplanen (ett levande dokument) för stomdrivningsfasen ligger ganska fast, nu 
skall stom- och rumskompletteringen detaljplanereras (d.v.s. resurssättas och 
tidsplanernas) I och med att yttertak nu ska tillverkas på annat sätt (prefab) än i 
de ursprungliga planerna (platsbyggt) kommer tidplanen att ändras mycket här. 
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Mycket extra timmar kommer att tillkomma p.g.a. boendes olika tillval, men 
hur mycket vet de ej. De vet hur lång tid det tar för standardvalet, andra val ger 
ökad tid. 

 

3. Finns det uppenbara problem/brister med någon programvara som ni 
använder? 
 

Nej, men man känner inte till så mkt det man inte har, d.v.s. vad som finns ”där 
ute”. Andreas är intresserad Men LoB är ju ett intressant sätt att åskådliggöra 
aktiviteterna, med tidsskalan…  

Andreas skulle vilja kunna visa aktiviteterna i turordning, oberoende av var i 
huset de pågår. Vilka andra aktiviteter pågår just nu, de närmsta två veckorna? 
(bra för att kunna ta ut veckotidplaner,) Detta underlättar även framtagandet av 
Lookahead-planer. I dagsläget har Andreas svårt att se och stämma av var olika 
lag jobbar och hur långt de kommit. ”En aktivitet i källaren i hus A påverkar 
parkettläggningen på plan 6 i hus B. Det är svårt att stämma av var i aktiviteten 
man är, hur långt man kommit.” att ha olika strukturer/visningslägen (sätt att 
presentera planen) i planeringsprogrammet, 

Vill kunna växla mellan olika tidsplanstrukturer beroende på vad man vill 
visa/ha fram. Pågående aktiviteter, kommande, (kritisk linje?) 

 

4. Är det hög/låg inlärningströskel på de program ni använder? 
 
”PlanCon är gigantiskt stort, det finns hur mkt som helt man kan plocka ut, 
beroende på vad man matar in. Andreas säger att han kan bara en bråkdel av 
allt. Att knacka in en enkel tidplan är lätt, men man behöver jobba med det 
länge för att lära sig alla detaljer, ”man kan ju lägga in pengar och maskiner”. 
Det är inte egentligen svårt, men det krävs mer kunskaper/vana ju mer man ska 
göra,  

 



Bilaga 1 

3 

5. Har ni lång erfarenhet av samtliga era program? 
 

NCC har använt PlanCon sedan Andreas började i företaget. Det är därmed det 
enda program han jobbat med. Det har i och för sig kommit nya versioner, men 
det är ändå i grunden samma program. 

 

6. Vad skulle ni vilja ändra på i era programvaror om ni fick fria händer? 
 

Se svaret på fråga 3. Olika nivåer/modeller för att sortera aktiviteterna, inte 
bara huvudtidplanens Gantt. Kunna se var (läge) aktiviteter pågår. I och med 
detta skulle man inte heller behöva bryta om tidplanen manuellt när man 
importerar kalkylen från MAP. Programmet skulle själv kunna förstå och 
sortera om aktiviteterna. ”Det kanske redan finns, men att jag inte har koll på 
det?” 

Strukturen är inte likadan i deras kalkyler (bygger på byggdelar). Kanske vill 
man ha en annan uppdelning, eller att kanske en aktivitet naturligt spänner över 
flera byggdelar (detta löses ju med LoB). I PlanCon vill inte Andreas att 
aktiviteterna skall ha samma struktur, då blir det att det i princip är enklare att 
mata in manuellt. Även frågan om hur de gemensamma kostnaderna ska 
fördelas ut, om de ska ligga under en viss aktivitet. 

 

Processbeskrivning av planeringssystemet 

 

7.  Vilka olika planer använder NCC i produktionsverksamheten? (jfr och 
komplettera till fråga 9) 

Inköps- och leveransplanen är i princip ett färglagt exceldokument på några 
sidor, med önskade leveranstider (från tidplanen), med tidpunkter när han 
måste ha handlingarna för att kunna begära in offerter.  Innehåller allt som ska 
köpas in till projektet (material och UE). Hänger ihop med 
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ritningsleveranserna. Inköparen bestämmer vad som ska tas in på avtal, nya 
offerter, lager (Byggvaruhandel). Jämförs även med vad som finns i budget för 
varje inköpspost.  

Andreas gör själv en detaljerad leveransplan. Den ökade detaljeringsgraden 
består i när olika delleveranser ska ske. Inköparen lägger kanske in den första 
leveransen i den grova planen, Andreas delar upp detta i flera leveranser och 
när dessa ska ske. 

Personalplanerna görs i PlanCon. Innehåller namn och deras arbetsuppgifter 
(utifrån tidsplanen). Revideras eftersom, hur länge sträcker sig respektive 
persons arbetsuppgifter/nuvarande aktiviteter? Vad ska de göra sen? Andreas 
håller f.n. på att revidera personalplanen inför stomkompletterignen. Semestrar 
måste tas in vikarier för. 

Maskinplaner brukar Andreas inte göra (så ofta) ”inte dumt att ha, bra att 
kunna följa upp, sånt har en tendens att dra iväg i pengar.” Maskiner med 
förare (HL) går på timpris. Mark har avtalade priser med BDX, som såklart 
alltid går att förhandla. Avtal med mobilkran (Havator). 

Övriga maskiner (handmaskiner) köps oftast in om de ska användas hela 
byggtiden. Har köpt in en hel del handmaskiner. Maskiner som inte används 
lika mkt hyrs. (De verkar ha kalkylerat på detta) 

Uppföljningsplan. Ekonomiskt följs alla resurser upp. Jämförs med 
erfarenhetsvärden. Se även svar på fråga 1. Timmar i aktiviteter: 
närvarorapport på personalen jämförs vid löneskrivningen, jämförs/avstäms 
mot kalkylen, mot tidplanen (hur många timmar som förbrukats, jämfört med 
vad som finns i ”budget”). Ibland kan det hända att det 
försvinner/överförbrukas timmar för att arbeten som från början var tänkta för 
UE utförs av egen personal, d.v.s. då är det inte ”fel”. 
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8.  Vilka kravparametrar har man i planeringen?? 

---  

 

9.  Hur skapar NCC följande planer? 

• Huvudtidplan  
  

Stommen till tidplanen tas från MAP. Därefter bryts den om för att passa 
produktionen. Vissa gemensamma poster skall läggas ut på aktiviteter 

• Personalplan 
 

Först skapas en översiktlig, tänkt plan i PlanCon, med arbetskraftsdiagram. 
(huvudfönstret, inte i personalplansfönstret?) Huvudarbetsstyrkan tas ut utifrån 
denna. Semestrar och ledigheter läggs in. Planen diskuteras löpande med 
personalen på arbetsplatsen (på måndagsmötena?). Planen läggs fast genom att 
PC diskuterar den med sin chef, att han får den bemanning han behöver. En 
dialog förs om hur personal kan flyttas mellan olika projekt, för att få en jämn 
personalomsättning i de olika projekten. 

• Inköpsplan 
 

Se svar på fråga 7 

 

• Leveransplan - Se fråga 7 
 

• Maskinplan - Se fråga 7 
 

• Ritningsleveransplan - Se fråga 7 
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• Uppföljningsplan - Se fråga 7 
 

 

 

10. Hur hänger dessa planer ihop med varandra (planeringsmässigt och 
datamässigt)? 

 

Kalkyl  Huvudtidplan  Inköps- och leveransplan samt bemanningsplan 

 Maskinplan (finns en funktion i PlanCon, 
kopplas till aktiviterna) 

 

Från en tidplan, som bygger på kalkylen, får man dels ut Inköps- och 
leveransplanen och en bemanningsplan, dels en maskinplan. 

 

11. Hur kommer följande in i planeringen? Hur hanteras ledtider? 

• Material  
 

(se inköps/leveransplan) NCCs inköpsavdelningar bevakar marknaden för att få 
en uppfattning om hur långa olika leveranstider är för tillfället, detta för att veta 
när material måste beställas för att kunna levereras då de behövs enligt 
tidplanen. Vissa material måste man köpa i en stor leverans, de kan inte stycka 
upp leveranserna, utan allt levereras på en och samma gång. 

• Arbetshandlingar  
 

Behövs för att kunna göra inköp, d.v.s. då man upprättar sin inköps- och 
leveransplan, samt när man handlar upp UE. 

• Verktyg/utrustning 



Bilaga 1 

7 

 

En maskinplan upprättas ibland utifrån tidplanen. Här ser man bl.a. när i tiden 
resursen behövs. 

• Personal 
 

Bemanningsplanen uppsättas utifrån tidplanen. Arbetskratsdiagram fås ut från 
PlanCon. Se även svar på fråga 9 och 13. 

• Föregående aktiviteter 
 

• Utrymme/APD 
 

12. Skiljer sig NCCs syn på planering mot underentreprenörernas? I så 
fall, hur? (nivå, noggrannhet, syfte, etc.) 

NCC har betydligt mer detaljerad planering, mycket pga ett väl fungerande och 
detaljerat kalkylprogram. 

UE har väldigt låg nivå. En av deras aktiviteter kan pågå i 10-12 veckor utan 
uppdelning i underaktiviteter, ingen tidsättning sker. Över ett år kan han ha en 
tidplan från en UE med 6-7 aktiviteter, och då är dessa utdragna över hela 
tiden. Tidsätter aldrig med timmar. 

Han försöker prata och ställa krav med dem att de ska börja planera 
noggrannare. De menar att de ändå följer med NCCs plan och så är det ju till 
viss del. Andreas vill att de ska förstå att deras plan inte skall användas mot 
dem, för att kunna ”sätta dit dem”, att NCC inte vill att de ska planera 
noggrannare för att NCC ska komma med skadeståndskrav för att de inte följer 
sin plan (detta går ju inte att stödja sig på, inte kan de få skadestånd för nåt 
sånt, finns ej stöd i AB04). ”De måste ju tänka lite själva.” De måste kunna se i 
sina planer hur lång tid deras aktiviteter tar att utföra, så att de kan varna om 
planen är för tight, så att man i tid kan hinna planera om. Viktigt att de sätter 
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sig in i hur bygget ska bedrivas. ”Det går inte att de kommer när en aktivitet 
ska utföras och säga att det inte går att utföra i tid.” 

 

13. Hur bokas resurser? Hur avropas de? Vilka ledtider finns för 
bokningen/avrop? 

Personal: Personalplanen diskuteras på arbetsplatsen. A uppdaterar och skickar 
till sin C. Dialog. Ungefärlig bedömning i form av ett arbetskraftsdiagram i 
tidigt skede, presenterar lite namn som han gärna vill ha. 

 

 

Processbeskrivning av produktionsstyrningssystemet 

 

14.  Vilka olika typer av möten finns det inom Robertsvikprojektet? Hur 
ofta hålls dessa? Skiljer sig detta mot andra NCC-projekt? 

Mycket möten, pga partneringsamarbetet;. Projekteringsmöten varannan vecka, 
samordningsmöten, även det varannan vecka, byggmöte hålls var fjärde vecka, 
tillvalsmöten – d.v.s. möten för att förbereda tillvalsprocessen för de framtida 
boende, en gång i månaden. Tillkommer gör även teknikmöten, när detta är 
nödvändigt (vad gör man på detta möte?). Varannan fredag har de möten alla 
så många som möjligt av tjänstemännen på NCC i Luleå. Vilka behöver 
resurser, går det att få loss? Tjänstemännen på Robertsvik pratar sinsemellan 
löpande om projektets drift, planering och personalplan.  

Andreas berättade sist om måndagsmötet varje måndag, informationsmötet då 
den kommande veckan gås igenom (kommande och pågående aktiviteter, 
materialleveranser, personalfrågor (om det kommer att bytas ut personal). På 
mindre arbetsplatser behövs inga måndagsmöten, då pratar man mer löpande 
på tex fikaraster. 
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Denna uppsättning möten är i princip desamma vid alla projekt. Skillnaden kan 
ligga i hur stora projekten är. Endast TE, såklart, har projekteringsmöten. 
Endast bostadsprojekt har tillvalsmöten. (Samordningsintensivare projekt 
borde föranleda tätare samordningsmöten?) 

 

15. Hur utförs den veckovisa uppföljningen inom NCCs projekt? Vad är 
syftet med uppföljningen? 

 

 

16. Hur skapas de rullande 4-veckorsplanerna? Vad är syftet med dessa? 
Över hur många veckor spänner planerna?  

I dagsläget ett utsnitt av huvudtidplanen, där det f.n. icke aktuella skalas bort. 
Lätt att göra så pga att stommen följer en cykel, och med få aktiviteter. Senare, 
när det kommer till stomkomplettering/rumskomplettering, när det blir mer 
komplicerat så får man lägga till mer detaljer, tänka till lite mer över hur 
verkligheten ser ut. 

 

17. Hur går revideringen av planen till? Hur justeras den till 
verkligheten? 

Nu kommer huvudtidplanen att ligga fast fram till aktiviteterna som har med 
yttertaken att göra. Inte helt klart hur denna tillverkning kommer att gå till, 
men många aktiviteter (resurser) kommer att måsta tidigareläggas och i sådana 
fall revideras huvudtidplanen. (Taken kommer till stor del att tillverkas nere på 
marken och därefter lyftas upp med kran i sektioner.) Andreas gjorde 
bedömningen att från och med nu så kommer ytterligare revideringar att göras 
4-5 ggr innan projektet är slutfört. 

Man gör noteringar om avvikelser mot tidplanen i avstämningen (punkten 
Avstämning i samordningsmötesprotokollet), såtillvida man inte upptäcker 
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ordentliga tankevurpor i planeringen, även dessa fall innebär att planen måste 
revideras. 

Annars är det enbart aktiviteter som ligger på den kritiska linjen och som 
sackar efter mer och mer för varje vecka och börjar kunna hota sluttider, som 
föranleder ändringar i huvudtidplanen. ”Om man skulle göra en ny tidplan för 
varje liten förskjutning av aktiviteter skulle man måsta distribuera nya 
tidsplaner till 20 pers var och varannan dag, då skulle man inte få göra annat… 
bara för att man ska ligga i fas”  

(konstigt att han ser det så, en revidering/avstämning borde ju vara först och 
främst för hans egen skull, behöver ju inte direkt nydistribueras till ”alla” bara 
för detta. Även ett tecken på att de hänger upp sig för mkt på den enorma 
huvudtidplanen. Man behöver ju inte ändra i huvudtidplanen bara för att man 
gör småjusteringar i de rullande produktionstidplanerna. Eller så hänger allt 
ihop utifrån en databas och alla justeringar medför ändringar direkt. Eller så 
har man tidplanen öppet levande i databasen och då kan alla alltid komma åt 
den aktuella tidplanen, i olika visningslägen, beroende på vad man är ute efter 
(se svar till fråga 3)) 
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Enkät: Planering och samordning av byggprojekt 
 

Hej! 

Som ett led i vårt examensarbete vid Luleå tekniska universitet, utför vi en s.k. 
nulägesbeskrivning av NCC:s projektstyrningsprocesser. Syftet med denna är att vi ska kunna 
bilda oss en uppfattning om hur NCC i dag arbetar med frågor som rör planering av och 
styrning/samordning av byggprojekt. Därför är vi även intresserade av er som underentreprenör 
till NCC och hur ni upplever NCC:s verksamhet. 

Tack för att du tar dig tid att besvara frågorna i denna enkät. De svar ni lämnar är mycket 
viktiga för vårt arbete med att förstå den byggprocess examensarbetet behandlar 

 

Ang. sekretess: 

Era svar på denna enkät kommer att behandlas konfidentiellt av författarna till examensarbetet. 
NCC kommer därmed inte att kunna läsa era svar. Informationen kommer att behandlas så att 
enskilda entreprenörer och montörer inte kommer att kunna identifieras. Efter att informationen 
har behandlats, avidentifierats och sammanställts, kommer enkätsvaren att förstöras. Ev. 
ljudinspelning av frågesvar kommer att raderas. 

 

Hälsningar 

Robert Lundkvist och Mikael Martinell, LTU 

 

Allmänt 

 

1. Företag: ………………………………………... 

2. Er befattning:  ………………………………… 
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Planering av byggprojekt 

 

Tag ställning till följande två påståenden: 

3. Jag arbetar i min yrkesutövning med planering av mitt företags kommande 
arbete 

 

Instämmer inte alls (1)  Instämmer helt (5) 

  x  xx 

Inom projektet, men ej inför kommande projekt (en LP) 

 

4. Det är viktigt att man i byggprojekt planerar sitt arbete 

Instämmer inte alls (1)  Instämmer helt (5) 

   xx x 

 

 

5. Varför ska man planera inom byggprojekt?  

Minimera hinder och störningar, ev. spara pengar genom att planera inköp och 
leveranser. 

Så att man får rätt material vid rätt tidpunkt och att man inte jobbar ”på 
varandra”. Vid en ”bra planering” så är inte alla i ett litet rum samtidigt. 

Att allting ska klaffa eftersom, så att man inte får problem senare i projekt. Att 
man har fått med allt så man inte missar något. 
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6. Hur arbetar Ert företag med planering av aktiviteter? Inom enskilda projekt och 
övergripande mellan olika samtidigt pågående projekt? 

Planering av projekt sker i samråd mellan projektledaren inom företaget samt 
dennes ledande montör. Projektledaren jobbar vid företagets kontor och är den 
ledande montörens ”överman”. Övergripande planering, mellan projekt, sker 
vid veckoplaneringsmötet på företaget, i regel måndag morgon. Man går 
igenom var i vilka projekt det behövs mer folk. 

Frågade på ”firman”: De upprättar tidplan för enskilt projekt och en 
bemanningsplan för samtidigt pågående projekt. 

Respondenten ringer till sin arbetsledare, som planerar aktiviteterna. Denne 
ansvarar för beställning av material. Planeringen sker eftersom (detaljplanering 
antagligen?) Detta arbetssätt fungerar bra, menar respondenten. Planeraren 
(=produktionsberedaren, förf. anm.)/arbetsledaren utgår från en kalkyl, ”så att 
allt går ihop”. 

 

7. Hur resurssätter Ert företag de projekt ni medverkar i? 

Det bygger på hur mycket folk som behövs, som tas upp på 
veckoplaneringsmötet, men även beroende på hur projektet fortskrider, d.v.s. 
om det krävs av företaget att jobba på flera fronter inom projektet samtidigt. I 
sådana fall måste man få in mer folk. Detta sker i samråd mellan ledande 
montör och företagets projektledare. ”Då får man ta in hjälp om man behöver”. 
Det brukar inte vara några problem med att få resurssättningen att ”gå ihop”. 
Företaget har mycket personal och finns med i många projekt hos olika 
kunder/beställare, det är m.a.o. rätt flexibelt för svängningar i resursbehov 
inom enskilda projekt.  

Utgångspunkten är kalkylen, som baseras på antalet timmar för beräknade 
arbetsmängder. Kalkylen görs med ett branschspecifikt program som räknar ut 
ATL-timmar utifrån det beräknade ackordet. Programmet räknar ut hur många 



Bilagor 

 4 

arbetare som behövs. Även projektets tidplanen styr resurssättningen, då de 
måste följa denna.  

Storleken/omfattningen på bygget avgör hur många timmar som behövs. 
”Märker man att det behövs mer folk så ringer man bara, så kommer det mer 
folk”. Respondentens arbetsgivare är en stor aktör i sin bransch i Norrbotten, i 
Luleå cirka 35-40 st, därför har de flexibilitet att enkelt kunna omfördela 
resurser mellan olika projekt.  

 

8. Använder Ert företag någon form av IT-stöd (programvaror) i er planeringsprocess, i 
så fall vilket? Om nej, har ni tidigare använt något sådant program? 

Tror det, vet ej. 

Nej. 

 

9. Beskriv planeringsprocessen i Robertsvik-projektet, som ni upplever den, från 
upphandling till genomförande. Hur skiljer sig detta projekt från andra byggprojekt, 
med avseende på byggentreprenörens planering? 

Företaget var med från projektets start, eftersom de har TE i detta projekt 
(företaget handlade upp Nordprojektering, som även alla övriga UE har anlitat) 
Detta ger fördelen att de har mkt god kommunikation med sin projektör, har 
löpande kontakt och kan därför snabbt få ”galenskaper” i handlingarna 
åtgärdade.  

Nordprojektering har tillsammans med NCC, HSB samt Tirsén & Aili (och 
deras underkonstruktör) haft projketeringsmöten i över ett år. Respondenten 
tror att det är en fördel att alla teknikslag i projektet har anlitat samma 
konsultföretag, även om det är olika avdelningar på Nordprojktering som har 
projekterat de olika delarna, vilket kan märkas ibland. På Brf. Vesslan (ett 
tidigare liknande projekt med i stort sett samma aktörer) var det olika 
konsultföretag och ”då kolliderade allt, det var totalt kaos”. 
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Respondenten sade sig ha pratat med sin projektör innan själva 
produktionsfasen drog igång och då hade denna sagt att de hade haft 
ritningsgenomgångar och samordnat ”allting”, att de ”lagt ner tid på det”, men 
han trodde att det ändå skulle komma att dyka upp saker som kolliderar. 

När det gäller NCCs planering så har den inte skiljt sig nämnvärt från tidigare 
”totalare”. 

Planeringen har hittills fungerat perfekt, samarbetet med NCC har varit bra. 
Tror att hans arbetsgivare har haft TE i projektet, d.v.s. som har handlat upp 
Nordprojektering. Arbetssättet är i stort sett detsamma mot andra 
byggentreprenörer, ingen skillnad i detta projekt. Planeringen utgår från NCCs 
tidplan, denna måste de hålla. Säkerheten i planeringen står ”kontoret” för, den 
ledande montören ser sedan om verkligheten misstämmer med planeringen, 
d.v.s. om det skulle behövas mer (eller mindre?) folk. 

Det har fungerat bra. Olika byggföretag brukar kunna ha olika arbetssätt. 
Företaget blev upphandlat av NCC i ett tidigt skede av byggprojektet, i och 
med att det än en totalentreprenad, det är ”våran lösning” på installationen. 

 

10. Vad tycker Ni om NCC:s arbetssätt för planeringen av Robertsvik-projektet? (Vad är 
bra och vad kunde vara bättre? Hur fungerar kommunikationen kring planeringen?) 

Vet inte. Att man får en tidplan, men det får man ju alltid i alla projekt. Man 
måste alltid rätta sig efter BYGGs tidplan, denna bestämmer takten på hela 
projektet. Bygg litar inte på att entreprenören ”vet bäst”, utan lägger en tidplan 
som ska följas. Det är bara att se till att vi hinner. Blir det tajt får vi ta in mer 
folk för att hinna, det är det sätt vi kan reglera. Vi har från företaget koll på hur 
många mantimmar som behövs för att utföra den arbetsmängd vi har, dock har 
inte respondenten själv denna koll. 

Samordningsmötena verkar vara väldigt seriösa och bra, iaf än så länge. Man 
har var varit på sämre möten än de här. Lyhördheten är god och 
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kommunikationen fungerar ganska bra, alla försöker förstå den andres 
situation. 

Mycket bra. Inga förslag på förbättringar. Allt har fungerat perfekt, från 
kommunikation till själva planering. 

 

11. Vad har NCC för krav på Ert företag vad det gäller planeringen av era egna arbeten? 
Vilken detaljeringsnivå efterfrågas? 

De har nog ganska höga krav, tror jag, för att [vi ska kunna] kunna utföra 
arbetet rationellt, i harmoni med övriga. De vill att vår tidplan ska vara mer 
detaljerad, men om man inte vet exakt när man ”kan komma in”, eller att man 
inte hindrar någon annan, så kan en sådan aktivitet (långa ”streck” i tidplanen) 
fungera som en backup, i det fall man måste avbryta en pågående aktivitet pga 
hinder. Samtidigt så måste man så klart klara av att utföra aktiviteten inom 
tiden för det långa strecket. Planeringen (”tidplanearbetet”) sker i samråd 
mellan de olika entreprenörerna. AR uttryckte vid senaste samordningsmötet 
att tidplanen kunde vara mer detaljerad.  

Respondenten var med vid framtagandet av sitt företags tidplan. ”Man visste 
inte hur snabbt man skulle kunna komma in i vissa byggdelar, ex källaren, 
därför har ”strecken” varit väl tilltagna. Om man inte hindrar någon annan så 
gör dock inte detta något. Ett långt streck kan även innebära att man har den 
aktiviteten som en ”back-up”, man kan arbeta i denna del av bygget när man 
hindras att utföra arbeten i andra inplanerade delar, ex stomdriften (detta 
filosofi beskriver begreppet ”workable backlog”, d.v.s. arbete som ej ligger på 
den kritiska linjen och som rent sekvensmässigt inte är beroende av andra 
aktiviter före i tiden, eller är ett beroende för en kommande aktivitet framåt i 
tiden) 

”Man får dock inte söla på för mycket i dessa delar, så att man i sin tur (i 
framtiden) hindrar andra aktörer i deras arbete” (olika entreprenörers arbete 
hänger ihop, d.v.s. är sekventiellt beroende av varandra) 
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På en ledande fråga svarar respondenten att det ”nog är det lite så” att 
framtagandet av projekttidplanen och i sin tur de olika UE:s sker i samråd, 
genom kommunikation, d.v.s. att de anpassar sin tidplan efter det tidsfönster 
som ges av NCC.  

Vet ej. Att de är inte är efter i tidplanen kanske och att samarbetet med övriga i 
projektet fungerar. 

 

 

Partnering är en samarbetsform som har börjat användas allt mer och mer inom NCC:s 
olika projekt, som handlar om samarbete mellan de olika aktörerna inom projektet. Det 
bygger på fullständig ärlighet och öppenhet parterna emellan, en gemensam organisation 
med öppen ekonomi och gemensam budget. Vinster och förluster i projektet delas mellan 
de ingående företagen. Samarbetet ska minska antalet tvister, effektivisera 
byggprocessen, minska kostnaderna och skapa en högre kvalitet i byggverksamheten.  

Idag ingår NCC, beställaren samt projektörerna i ett partneringsamarbete i Robertsvik-
projektet. 

12. Skulle ni vilja delta i partneringsamarbetet? Vilka fördelar/nackdelar ser ni med att 
vara och att inte vara med? Möjligheter och risker? 

 

Känner ej till begreppet partnering. Tror att det är bra med ökat samarbete, på längre sikt. 

Vi har varit med i lite olika partneringprojekt. I detta projekt deltar vi inte i partneringsamarbetet, vi har 
fast pris-avtal med NCC, ingen av UE är med i partneringssamarbetet. Partnering är ett bra sätt att jobba. 
En fördel är att kostnader kan påverkas löpande. Inget negativt med öppna böcker. Mest positiva 
erfarenheter av de tidigare partneringprojekten. 

Har deltagit i några projekt där det funnits partnering tidigare, men inte som partneringdeltagare. Han har 
alltid förespråkat att man samarbetade mer och planerade tillsammans. Mycket skador på deras materiel. 
Hade man haft gemensam ekonomi hade det nog blivit att de olika visade varandra mer hänsyn. Skulle 
därför gärna vara med i samarbetet. 

 

Samordningsmöten 

13. Vad är syftet med samordningsmöten inom byggprojekt? 

Att samordna aktiviteter så att alla entreprenörer kan utföra sitt arbete rationellt och på rätt sätt. 
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Att allting ska fungera, att undvika problem (eller hantera dem). Att allt (parterna och deras 
respektive arbeten) ska fungera ihop. Att lösa problem innan de uppstår, samordna i tidigt 
skede. Att slippa hinder och störningar. Att man ska planera kommande jobb inom projektet. 
Man bör ha lite framförhållning, så att man hinner beställa grejor, kanske 2 veckor. Viktigt där 
att veta vad andra truppslag håller på med.  

Det mesta av företagets material beställs i inledningen av projektet och avropas när det behövs. 
Bara större material måste planeras in långt i förväg, det mesta är standardartiklar. Om en vara 
skulle vara restad så får han veta det direkt i telefonluren. Då finns alltid möjligheten att få tag 
på från andra grossister, det är aldrig nåt problem. 

 

14. Vad vill ni få ut av ett samordningsmöte, d.v.s. vilka svar vill ni ha fått efter mötet? 

Att eventuella problem kan lösas, så att allt blir rätt. 

Vilka arbeten pågår, och var? Arbeten som ska påbörjas. Lösningar på problem genom 
samordning.  

 

15. Hur förbereder ni er innan samordningsmötet? 

Pratar med sina arbetare, frågar om de har några problem inom arbetet. Om det är något jobb 
som de behöver få gjort och vad som krävs av övriga entreprenörer för att detta ska kunna 
fixas.  

Går igenom tidigare frågor som varit uppe. Var är vi idag? (enligt plan eller i frågan om 
frågorna?) Går igenom tidplanen, en intern avstämning hur de ligger till. Vilka nya frågor de 
vill föra upp på mötet, funderingar inför kommande 2-veckorspreriod. 

Går runt och hör med killarna om de har några åsikter som de vill ska föras fram på mötet, vad 
som behövs tas upp (produktionsfrågor?), samt kollar av hur de ligger till mot tidplanen. 

 

16. Upplever ni att samordningsmötena är effektiva? (Hinns allt med, är frågorna på 
mötet relevanta, mötesfrekvens, längden på mötet) 

Ja. De här mötena har varit ”ganska skapliga”Man har varit i projekt med värre möten, som 
inte varit lika effektiva, där det har kunnat ”skena iväg”. Detta beror mycket på platschefen. 
Ibland har man inte ens kunnat få ut protokoll från föreg. möte, här har det funkat bra. 

Jajamen. Tiden är tillräcklig, ingen panik med mötestiderna, lagom antal möten och frekvens. 
Bör inte vara mer sällan i den här fasen av projektet. 

Ja. Mötestiden är ju flexibel så att problemen hinner lösas på mötet. Frekvensen styrs av hur 
komplext projektet är i nuläget. I början av projektet räcker det nog med varannan vecka, ju 
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längre projektet går blir det nog tätare emellan. Mycket löses även mellan mötena, sådant som 
dyker upp och som man inte hinner vänta till ett möte för. Problem lyftes ändå oftast direkt då 
de uppstår, man kan iaf börja kolla på det. 

 

17. För att ni ska få ut så mycket som möjligt av mötet, vilken motprestation vill Ni att 
byggentreprenören utför 

a) före mötet? 

Att det kommer en förvarning om vad som ska diskuteras eller om man förväntas kunna svara 
på vissa frågor att man då känner till detta i förväg och har möjlighet att förbereda sig. 

Vet ej. Att han för fram sina synpunkter. Att han skickar ut tidplanen. 

Vad har det tänkt påbörja, vad det är som händer i projektet 

 

b) under mötet? 

Att alla yrkesgrupper känner sig delaktiga i mötet och får säga sitt är viktigt. 

”Han går igenom allt och sådär och frågar om nån har problem och så, det är bra att han gör 
det. Var vi ligger till.” 

 

c) efter mötet? 

Att det kommer ett protokoll, detta borde inte ta mer än någon dag. ”Så länge man inte får det 
en timme före nästa möte, det har man ju varit med om…” Man vill att protokoll skall utsändas 
ASAP, ”omgående” 

Har det dykt upp frågor ska de utredas omgående och försöka finnas lösningar på. 

Vet ej. 

 

18. Är det något av detta i föregående fråga som kunde fungera bättre inom detta 
projekt? 

Nej. 

 

19. Vilken prestation kräver NCC av Ert företag angående samordning 
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a) före samordningsmötet? 

Vet inte, har aldrig hört några förväntningar 

Att man förbereder de frågor som är uppe för diskussion. 

Vet inte. 

 

b) under samordningsmötet? 

Om de har ålagt en uppgifter som ska utföras, så han kunna svara på för att dessa är utförda.  

Gäller både frågor och andra uppgifter. 

Att man sakligt framför sina synpunkter. 

Att man framför sina åsikter. Det är bra att man kan använda mötena till detta. 

 

c) efter samordningsmötet? 

Att man följer det som har beslutats. I regel skall frågor som behandlas lösas till 
nästkommande möte, sällan man förväntas lösa något tidigare än så. 

Att man direkt åtgärdar påpekanden från beställaren (i det här fallet NCC). 

Lösa det ev. nya som har dykt upp, nya frågor och problem etc. 

 

 

Tack för din tid och dina svar! 
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Introduktion till programvaror för, eller med stöd för, 
lägesbaserad planering  

 

Vico Control 

Vico Control är ett program som tillverkas av Vico Software, ett företag som 
tillhandahåller olika programvaror för olika aktörer inom byggbranschen, som 
exempelvis entreprenörer och konstruktörer. Några olika programvaror som 
företaget tillhandahåller är bland annat Vico Constructor, Vico Estimator, Vico 
5D Presenter, Vico Cost Manager och Vico Control.  

Vid användandet av samtliga av företagets programvaror är det tänkt att en 
slags helhetslösning tillhandahålls för olika byggföretag där allt från kostnader 
och 3D-ritningar till produktionsplaneringssystem kan behandlas. Vico 
software bildades som ett självständigt, privatägt företag i mars 2007. Det var 
då en sidogren skapad från Contruction Solutions Division of Graphisoft R&D. 
(www.vicosoftware.com) 

 

Figur 1.  Vico Control med ett tomt projekt där gränssnittet kan ses. 

http://www.vicosoftware.com
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Vico Control är ett lägesbaserat produktionssystem. Dessa produktionsplan-
eringsverktyg som till exempel Vico Control tillhandahåller prognoser 
baserade på verkliga produktionshastigheter och även analyserar resursut-
nyttjandet. I programmet Vico Control finns ett riskanalyseringsverktyg som 
kan användas för att förbättra förutsägbarheten i ett projekt. 

Användandet av Vico Control ger användaren möjlighet att skapa komprim-
erade scheman utan ökad risk för krockar mellan aktiviteter. Vid användandet 
av Vico Controls Platsschema-vy kan användaren övervaka de olika buffrarna 
mellan aktiviteterna och visuellt identifiera möjliga problemområden eller 
krockar mellan aktiviteter.  

Vico Controls prognosfunktion tillåter användare att analysera projektscheman 
baserade på verkliga uppgifter. Analogt med detta kan användaren visualisera 
effekterna av förseningar av enskilda aktiviteter på hela projektet. Utöver Vico 
Controls Platsschema finns funktioner för nätverksbaserade scheman samt 
Gantt-scheman i programmet. Alla vyer synkroniseras konstant för att 
underlätta sömlös rapportering bland projektets aktörer 
(www.vicosoftware.com). 

I Figur 1 kan en tom projektplan från programmet Vico Control ses. 
Gränssnittet påminner mycket om vanliga Windows-baserade program. I listen 
till vänster i figuren syns knapparna som ger de olika vyerna som exempelvis 
Platsschema, Gantt-schema, resurshistogram, kontrolldiagram, kassaflöde och 
CPM-vy.  

 

PlanCon PROJEKT+ 

PlanCon PROJEKT+ är ett planeringsprogram som kan hantera linjär 
planering, resurser, uppföljning, kostnadsavstämning. Valda aktiviteter kan 
visas i ett tid-läges diagram. (www.consultec.se) 

http://www.vicosoftware.com
http://www.consultec.se
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Programvaran är utvecklad av företaget Consultec och kan på samma sätt som 
Vico Control visualisera olika aktiviteter i både Gantt-schema och i 
Platsschema. PlanCon PROJEKT+ skapar på liknande sätt som Vico Control 
en möjlighet att visualisera valda aktiviteter i en tidsaxel i x-led samt 
framåtskridandet i y-led genom olika definierade lägen. Dessa lägen kan vara 
olika etapper, våningar eller vägavsnitt. På detta sätt ges en bild över vilka 
aktiviteter som är kritiska och var dessa aktiviteter kan skapa problem. 

PlanCon PROJEKT+ är en vidareutveckling av programmet PlanCon 
PROJEKT. Skillnaden är den att PlanCon PROJEKT+ kan visualisera ett 
projekts aktiviteter linjärt och är därför orsaken att det omnämns i denna 
rapport. En schematisk figur över hur en kombinerad Platsschema-vy och 
Gantt-vy kan se ut för ett projekt syns i Figur 2 nedan. 

 

Figur 2.  PlanCon PROJEKT+, en schematisk bild över ett projekt med 
delad vy mellan Gantt-schema och Platsschema. 
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Mycket av det i styckena ovan beskrivna programmen är hämtat från 
hemsidorna som tillhör företagen som saluför programvarorna. Det bör beaktas 
av läsaren eftersom företag ofta tenderar att skriva säljande om sina produkter. 
Dock ger texten en kortfattad bild över vad som programvarorna innefattar och 
vad de kan användas till.  
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Bilaga 6 – Färdigt platsschema, från försök 2. 
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