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Abstract 

The difficult task to deliver a construction project with satisfying results regarding both 

quality, on-time delivery, sustainability and economy demands that the production 

management works in such a way that the production is able to proceed with a consistent 

workflow and as few obstructions as possible. This demand is something the traditional 

methods of production management is struggling to meet, considering that many activities in 

construction projects aren´t carried out according to plan.  

This report describes production management from a Lean Construction point of view, and 

focuses on the supporting visual aids. It also evaluates the method “NCC Project Planning” in 

a comparison with established theory on Lean Construction and LPS. The report also presents 

results from interviews, construction site visits, surveys and a study within a real project. 

The aim is to answer the question “how NCC should work with Lean and visual aids to 

improve the production management?”, but also evaluate the advantages and disadvantages 

of using NCC Project Planning and describe how the system can be implemented. 

The analysis shows that the traditional way of production management differs from 

production management according to Lean and LPS; LPS strives to be proactive in contrast to 

reactive in the planning stages in order to handle problems before they actually occur. 

To succeed with Lean, NCC must educate the organization in project planning. These 

educations must not only describe what you should do and how you should do it, but also why 

you should work in a certain way. Furthermore, NCC should set up goals on different 

organizational levels to support such change. 

There are many possibilities associated with changing the way production management is 

conducted. The most important is to facilitate a more harmonic workflow with less variation 

and waste according to NCC Project Planning. Lack of engaged support from the organization 

and a low general knowledge of why you should change the way you work can hinder such 

change 

What the project organization must do to implement Lean and visual planning is to prepare 

the project members in an early stage and adapt the planning according to LPS. They must 

also visualize these plans and follow the established order of meetings that LPS offers. 
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Sammanfattning 

Uppgiften att leverera ett byggprojekt med gott resultat, både vad gäller kvalitet, byggtid, 

hållbarhet och ekonomi kräver att produktionsstyrningen fungerar på ett sådant sätt så att 

produktionen kan fortlöpa med ett jämnt flöde med så få hinder som möjligt. Detta är något 

den traditionella produktionsstyrningen inte klarar på ett tillfredsställande sätt då det generellt 

inom byggproduktion är många planerade aktiviteter som ej utförs enligt plan. 

Denna rapport behandlar produktionsstyrningen utifrån ett Lean Construction-perspektiv med 

fokus på de visuella hjälpmedel som underlättar styrningen av produktionen, samt utvärderar 

NCC:s egna verktyg, NCC Projektplanering och jämför detta med vedertagen teori inom 

främst Lean Construction och Last Planner System. Rapporten presenterar resultat från 

intervjuer, studiebesök, enkäter och aktionsforskning genomförd inom ett verkligt projekt.  

Vad rapporten ämnar besvara är hur NCC skall arbeta med Lean och visuella hjälpmedel för 

att förbättra produktionsstyrningen, samt undersöka vad som talar för och emot användandet 

av NCC Projektplanering och hur man kan implementera systemet i produktionen. 

De analyser som genomförts visar att det finns skillnader på den traditionella 

produktionsstyrningen och produktionsstyrning enligt Lean Construction och LPS. Skillnaden 

består i att man i det senare arbetar mer proaktivt än reaktivt genom att på ett systematiskt sätt 

gå igenom de vanligaste orsakerna till störningar för att undvika att de uppstår. 

För att lyckas med Lean måste NCC verka för att nå ut med systemen för projektplanering till 

organisationen genom exempelvis utbildningar. Dessa skall utöver vad man skal göra och hur 

man skall gå tillväga, även tala om varför man skall arbeta på ett visst sätt. Man bör även sätta 

upp mål i alla nivåer för att främja en förändring av arbetssättet där man tydligt visar hur man 

vill att organisationen arbetar. 

Det finns många möjligheter för ett jämnare produktionsflöde med mindre variationer och 

färre störningar enligt NCC Projektplanering. Vad som däremot hindrar förändringen är att 

brist på engagerat stöd från organisationen och en låg generell kunskap om varför man bör 

förändra sitt arbetssätt. 

Det projektorganisationen skall göra för att implementera Lean och visuell planering är att 

tidigt förbereda projektorganisationen och anpassa planeringen enligt LPS, samt visualisera 

planeringen och följa den mötesstruktur som LPS erbjuder. 
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Förord 

Denna rapport är mitt examensarbete, och således den sista sträckan på min resa till livet med 

titeln Civilingenjör. Resan har varit lång och påfrestande med både toppar och dalar, den 

första lika hög som den andra djup, men där emellan dessa toppar och dalar har jag fått se vad 

det innebär att arbeta med att bygga vår framtid. Genom praktik och ett par halvårssejourer på 

NCC har jag fått uppleva hur det är att vara det jag snart skall bli, vilket har hjälp till att hålla 

studielågan uppe och sakta men säkert ta mig hit, till ändhållplatsen. 

Jag skulle vilja tacka min handledare Kajsa Simu som agerat både vägvisare och stoppskylt, 

och som hjälpt mig hitta tillbaka till spåret de gånger jag svävat ut för långt i periferin. Hon 

har även tillhandahållit, förutom sin egen visdom, intressanta material och kontaktpersoner för 

studiebesök. Jag skulle även vilja rikta tack till min handledare på NCC, Josefin Hermansson, 

samt personalen på NCC-projektet Brf Arenan som fått agera testmiljö för den 

aktionsforskning som bedrivits i samband med arbetet, tack för att ni tagit emot mina idéer 

med entusiasm och engagemang. 

Slutligen vill jag tacka alla de personer ute på projekten som tagit er tid att ställa upp på 

intervjuer, svarat på enkäter och visat en främling hur det kan vara att arbeta med planering 

inom byggproduktion.



 Inledning 

 

1 

 

1. Inledning 

I detta kapitel förklaras varför rapporten skrivits. Bakgrunden beskriver problemområdet och 

följs av syftet, samt forskningsfrågorna som besvaras för att uppnå detta. Kapitlet avslutas 

med de avgränsningar som gjorts för att fastställa ramarna för studien. 

1.1 Bakgrund 

Historiskt sett så har den dominerande uppfattningen inom konstruktion, arkitektur och 

byggande varit att produktionsprocessen är en omvandling av insats till produkt (Koskela & 

Huovila, 1997). En central del i detta traditionella synsätt är antagandet att varje separat del av 

produktionen går att styra som om den vore oberoende av de andra delarna. Forskning har 

visat att användandet av de metoder som kopplas till detta synsätt genererar en problematik 

inom produktionsstyrningen, en problematik som beror dels på det ökade behovet av 

samverkan mellan olika aktörer och tekniker, och dels på mer pressade budgetar och tidplaner 

(Ballard, 2000) 

Det finns undersökningar som visar att produktiviteten inom byggsektorn minskat under 90- 

och 00-talet, samtidigt som den ökat i övrig tillverkningsindustri (Jongeling, et al., 2007), och 

utmaningen att vända denna trend blir påtagligare nu då vi ser att efterfrågan på bostäder i 

Sverige är den största vi sett i Sverige sedan miljonprogrammet på 70- och 80-talets dagar och 

Boverket (2015) skriver att man behöver bygga 700 000 bostäder i Sverige fram till år 2025. 

 

Det man nu kan se är att vi både i världen och i Sverige ser stora förändringar i såväl 

projekterings- som produktionsarbetet. En stor del av dessa förändringar härrör till Lean 

Construction som erbjuder alternativ till det omvandlande synsättet, och som i stora drag 

handlar om att minimera det onödiga arbetet och ”göra mer med mindre”. En annan 

betydande faktor som vuxit fram i samband med datortekniken och som möjliggör 

förändringarna är det ökande användandet av IT verktyg i såväl projektering som produktion, 

här talar man ofta om VDC och BIM. 

NCC Construction Sverige är ett av Sveriges och Europas största byggföretag, som precis 

som många andra aktörer strävar efter att driva utvecklingen framåt. Ett område där man har 

stora vinster att hämta är hur produktionsstyrningen på arbetsplatsen genomförs och i 

synnerhet följs upp. Styrningen skall säkerställa ett fungerande samspel mellan många olika 
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aktörer som måste skötas på ett smidigt och effektivt sätt för att arbetsflödet skall kunna 

fortlöpa utan att halta. Arbetshypotesen i denna rapport är att det skulle kunna fungera bättre 

med en systematiserad produktionsstyrning som bygger på Lean och LPS. Ett arbetssätt som 

redan tillämpats på många platser runt om i Sverige och världen, men som inte riktigt fått 

fotfäste hos NCC i Luleå. 

NCC Projektplanering är ett av de verktyg som NCC tagit fram för att underlätta och förbättra 

produktionsplaneringen i sina byggprojekt, vilket kommer att få stort fokus i denna rapport. 

Verktyget kan liknas vid en manual som beskriver hur man kan gå tillväga för att genomföra 

en projektplanering enligt principer och idéer som har sitt ursprung i Lean Construction, och 

den behandlar till stor del hur man arbetar visuellt för att skapa ett bra informationsflöde 

genom organisationen på arbetsplatsen. 

Trots att dessa verktyg finns tillgängliga så används de inte i någon större utsträckning på 

bostadsavdelningen på NCC i Luleå, vilket gör att man riskerar att halka efter i konkurrensen 

mot andra företag som lyckas bättre i sin planering samt i kommunikationen av densamma. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka vad det finns för hinder respektive drivkrafter att 

utveckla produktionsstyrningen utifrån ett Lean-perspektiv med fokus på de visuella 

verktygen. I undersökningen så behandlas även metodiken för implementering av nämnda 

arbetsätt. 

Rapporten syftar även till att undersöka effekterna av att använda visuella hjälpmedel för att 

kommunicera information och styra produktion jämfört med mer traditionella metoder. 

Slutligen vill författaren även överblicka de insatser som NCC redan gjort för att främja detta 

arbetssätt och försöka belysa eventuella brister och möjligheter med det material och de 

stödfunktioner som finns tillgängliga hos NCC idag.  
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1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som denna rapport ämnar besvara är: 

1. Hur skall NCC arbeta med Lean och visuella hjälpmedel för att förbättra 

produktionsstyrningen inom projekten? 

Vad finns det för hinder respektive drivkrafter att arbeta enligt NCC 

Projektplanering? 

 

2. Hur kan en implementering av NCC Projektplanering genomföras inom en enhet på 

NCC i Luleå? 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna rapport avser behandla produktionsstyrningen med fokus vid den visuella aspekten av 

denna och med anledning av begränsad tid och resurser lägga liten vikt vid 

projekteringsarbetet, trots att detta bedöms ligga inom ramarna för produktionen. 

Ingen eller liten hänsyn tas till skillnader mellan entreprenadformer då produktionsstyrningen 

i NCC:s fall i regel alltid bedrivs av egen personal oavsett om det är en utförandeentreprenad 

eller totalentreprenad. Rapporten avser behandla främst styrningen vid kontors- och 

bostadsbyggande. 

Användandet av IT-verktyg och 3D-modellering kommer att beröras, men inte beskrivas i 

någon utförlig grad då det anses vara för omfattande för den tid som avsatts till arbetet. 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för denna rapport är de som är verksamma inom byggentreprenadföretag, och i 

synnerhet de som i sitt arbete kommer i kontakt med planering av byggproduktion. 
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2 Teori 

I detta avsnitt presenteras den vetenskapliga teori som framkommit inom ramarna för 

litteraturstudien, och som ligger som grund för rapportens analys. 

2.1 Produktionsstyrning 

För att ytterligare tydliggöra vad visuell produktionsstyrning innebär, så är en lämplig 

utgångspunkt att titta på hur begreppet produktionsstyrning definieras. Nationalencyklopedins 

definition lyder: 

Ser man till Nationalencyklopedins definition på produktionsstyrning från ett byggperspektiv 

så blir begreppet relativt omfattande då man kan definiera dimensioneringen och planeringen 

som dels projekteringsarbeten men även som sådant arbete som arbetsledningen på en 

byggarbetsplats arbetar med dagligen: uppskattning av aktiviteters omfattning, resurssättning, 

långsiktig och kortsiktig planering och uppföljning av densamma. 

2.1.1 Ett omfattande begrepp 

Ballard & Howell (2012) skriver att traditionell produktionsstyrning egentligen är en form 

av projektstyrning, och att det ligger en problematik i det faktum att man inom den bortser 

från hur under- och sidoentreprenörer genomför sitt arbete så länge de uppfyller sitt åtagande. 

Ballard & Howell (2012) förklarar denna problematik med att man inom byggproduktion ofta 

utgått från att det är tillräckligt att tala om för entreprenören när och var han skall utföra sitt 

arbete utan någon vidare samordning, och att detta hade fungerat i en värld där deras arbete är 

oberoende och oföränderligt. Detta skulle förutsätta att ett byggprojekt är stabilt och 

förutsägbart, när det i själva verket är motsatsen (Ballard & Howell, 2012) 

Produktionsstyrning 

samlingsterm för aktiviteter och 

metoder som används för att 

dimensionera, planera och 

initiera tillverkning. 

Nationalencyklopedin (2016) 
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Klassisk projektstyrning är tillämpningen av kunskap, verktyg, kompetens och metoder på 

projektets aktiviteter för att möta ställda krav. Projektstyrning innebär att integrera ett antal 

processer som kategoriseras i fem processgrupper: 

 Initiering 

 Planering 

 Genomförande 

 Övervakning och kontroll 

 Avslut 

Att styra ett projekt inkluderar att identifiera krav och möta behov och förväntningar från 

beställaren samtidigt som projektet genomförs, detta betyder att man måste balansera de 

begränsningar som föreligger. Sådana begränsningar kan bestå i tidplan, budget, kvalité, 

risker m.fl. 

Denna balans krävs eftersom många av begränsningarna påverkar varandra; om projektets 

tidplan kortas så är det sannolikt att budgeten måste höjas för att öka resurserna som krävs för 

att genomföra processerna på kortare tid. Går det inte att höja budgeten så kan man behöva 

sänka kvalitén för att möta det nya tidskravet (Project Management Institute, 2008) 

Ballard & Howell (2012) talar istället om produktionskontroll; något som historiskt 

utvecklats inom tillverkningsindustrin, och som innefattar produktionsplanering, 

materialkoordination, kontroll av arbetsbelastning, kontroll av arbetsorder och kontroll av 

produktionsenheter (Bertrand, et al., 1990). Produktionskontroll kan uppnås med hjälp utav 

olika verktyg inom Lean, och begreppet länkas samman med verktyget LPS vilket vi 

återkommer till i avsnitt 2.3.6.1 (Ballard, et al., 2007, Ballard & Howell, 2012) 
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I utvecklingen av produktionskontroll inom byggproduktionen har man använt sig utav andra 

termer och en annorlunda modell än i tillverkningssektorn. Här menar Ballard & Howell 

(2012) att planeringsarbetet bör bestå i att ta fram kalkyler, tidplaner och annan detaljerad 

information om de olika stegen som leder projektet framåt. När produktionen väl startar, så 

skall styrningsarbetet byta fokus till att kontrollera prestationer och agera för att dessa skall 

möta det man planerat. Genom att ha kontroll över sina resultat kan man identifiera var man 

behöver göra förbättringsinsatser.  

Inom litteraturen stöter man även på andra begrepp, exempelvis byggstyrning som beskrivs 

med följande ord: ”Byggstyrning är alla de åtgärder som byggentreprenörerna vidtar för att 

genomföra sin produktion av byggobjekt så effektivt som möjligt” (Révai, 2012) 

Begreppet preciseras av Révai i ett annat stycke där det anges att styrning av en verksamhet 

innebär att man: 

 Ställer upp mål för verksamheten 

 Planerar hur målen skall nås 

 Genomför verksamheten enligt planerna 

 Följer upp verksamheten under genomförandet, vilket innebär att man samlar in och 

registrerar verkliga data 

 Kontrollerar verksamheten, vilket innebär att jämföra verkliga data med motsvarande 

förväntade data 

 Analyserar Vad eventuella skillnader mellan förväntade och verkliga data kan bero på 

 Korrigerar avvikelser från planerat förlopp genom att vidta lämpliga åtgärder för att 

styra verksamheten mot målen igen. 

Ser man till denna beskrivning så identifieras ett antal aspekter utöver just dimensionering, 

planering och initiering. Denna beskrivning innefattar alltså även att följa upp, utvärdera och 

korrigera avvikelser.  

Stability and predictability are 

actually the consequences of 

production control, rather than 

arguments against the need for 

production control. 

(Ballard & Howell, 2012) 
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Hallin & Karrbom Gustafsson (2012) väljer även att separera styrning och ledning, där man 

menar att styrning innebär att man använder olika tillvägagångssätt för att styra ett projekt 

mot det tänkta målet. Styrningen sker inte på individnivå utan inriktar sig snarare på 

metoderna och det praktiska utförandet som leder till att projektet går framåt. Styrningen 

bygger på förmågan att planera, organisera och strukturera en uppgift.  

Ledning å andra sidan handlar om att fördela arbetsuppgifter mellan projektdeltagare samt 

vägleda dem i utförandeprocessen. Detta är en social process som bygger på 

relationskompetens vilket är något som ständigt måste utvecklas för att upprätthålla en god 

samverkan och för att gemensamt nå uppsatta mål. 

Man stöter på många olika begrepp som kan vara svåra att separera i sammanhanget, Figur 

1 illustrerar sambanden mellan de olika begreppen. 

 

Figur 1: Nedbrytning av projektstyrning 

I denna rapport behandlas i huvudsak produktionsstyrningen ned till arbetsledningen, och det 

är dessa områden den fortsatta teorin kommer att beskriva, vilket även beskrivs i 

avgränsningarna. 

  

Projektstyrning 

Tillvägagångssätt 

Metoder 

Målbilder 

Projektledning 

Fördela arbete på 
övergripande nivå 

Vägledning 

Produktionsstyrning 

Produktionskontroll 

Stabilitet 

Förutsägbarhet 

Visualitet 

Arbetsledning 

Detaljplanering 

Arbetsberedning 

skapa och bibehåll 
flöde 
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Kerzner (2013) skriver i boken ”Project Management: A Systems Approach To Planning, 

Scheduling, and Controlling” att begreppet projektstyrning kan betyda olika saker för olika 

personer, och att folk ofta missförstår konceptet eftersom de har pågående projekt i sin 

verksamhet och anser att de använder sig utav projektstyrning för att kontrollera dessa. Om 

sådant var fallet skulle man definiera projektstyrning enligt ”Projektstyrning är konsten av att 

skapa en illusion av att utgången är resultatet av en serie medvetna handlingar, när det i 

själva verket endast är tur” (Kerzner, 2013) 

Även om Kerzner talar om projektstyrning kan man dra slutsatser om vilket omfång begreppet 

produktionsstyrning har. Produktionsstyrning enligt person A behöver inte definieras som 

produktionsstyrning av person B.  
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2.2 Planering 

Produktionsstyrning handlar om att skapa, kommunicera, verkställa, korrigera och följa upp 

planer som tagits fram i projekterings- och det inledande planeringsstadiet av ett 

byggprojekt. I detta stycke går vi djupare i vad planering av ett byggprojekt innebär. 

När man tänker på planering av ett byggprojekt är det nära till hands att tankarna går mot en 

huvudtidplan eller produktionstidplan, vilka vanligtvis redovisas i form av ett ”Gantt-

schema” (se Figur 2) som presenterar på en mycket övergripande nivå när olika aktiviteter 

startar och avslutas, ordningsföljden de är tänkta att utföras i samt i vissa fall även om 

aktiviteterna har inbördes beroenden (Révai, 2012). Planeringsarbetet är dock betydligt mer 

omfattande och innebär mer än att bara upprätta en produktionstidplan; Haugan (2002) 

beskriver planering som ”processen för att fastställa mål och i förväg bestämma det bästa 

sättet att uppnå dessa mål”. Planeringen innefattar utöver att sätta upp mål även att utvärdera 

vilka metoder som lämpar sig bäst för att nå dessa. I Haugans beskrivning nämner man 

planering utan att blanda in tiden, vilket kan låta konstigt, men det förekommer att man skiljer 

på planeringen och själva schemaläggningen. Kerzner (2013) förklarar sambandet mellan de 

två med att planeringen är då man fastställer vilka aktiviteter som skall utföras och i vilken 

ordning dessa ske samt vilka beroenden som föreligger, och schemaläggningen är då man 

tilldelar dessa aktiviteter starttider, löptider och sluttider. För att ge sig på schemaläggningen 

måste man även förstå planeringen. 

”If you fail to plan, you plan to fail” 

Benjamin Franklin (1706-1790) 
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Figur 2: Gantt-schema 

Planeringsarbetet är både i teorin och i praktiken någonting som måste utföras aktivt genom 

hela byggprocessen för att säkerställa ett gott resultat. Juran & De Feo (2010) menar att en 

genomtänkt planering är en nyckel för att uppnå hög kvalitet på slutprodukten. 

2.2.1 Tidplaner och arbetsplaner 

Tidplaner utgår från när man skall genomföra någon aktivitet, samt hur lång tid man avsatt 

för denna aktivitet. 

Vill man redovisa hela produktionen i samlad form så brukar man kalla denna plan för 

huvudtidplan eller huvudarbetsplan. Den redovisas ofta i form av ett Gantt-schema (se Figur 

2) och gärna komplett med s.k. beroendepilar vars syfte är att visa inbördes beroenden mellan 

aktiviteter. Detta är användbart då någon aktivitet måste vara helt eller delvis färdigställd 

innan en annan aktivitet kan påbörjas eller färdigställas. 

När produktionen startat så upprättar man med fördel tidplaner med en kortare planeringsnivå, 

dessa kan beskriva en viss fas i projektet och sedan brytas ned i veckotidplaner som löper två 

eller tre veckor framåt i tiden samt följs upp och stäms av veckovis. 

”De planer som visar produktionens genomförande under en viss period kallas i allmänhet 

för tidplaner, med exempelvis kompletterande text som talar om vilken byggdel eller vilket 
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skede respektive plan avser, exempelvis Tidplan hus 1, eller tidplan stomarbeten” 

(Révai, 2012)  

Tidplaner lyfter tiden som den absolut viktigaste faktorn, detta förfarande kan dock medföra 

att man hela tiden ”jagar tider i produktionen som ett primärt mål” (Révai, 2012) och tappar 

fokus från andra delar i planeringen som då anses vara underordnade just tiden. 

Begreppet arbetsplan används mer i anläggningsbranschen, men skulle med fördel kunna 

användas mer även på bostadssidan då den innehåller högst relevant information, nämligen 

hur arbetet skall bedrivas utifrån ett genomtänkt metodval, vid rätt tidpunkt, med de resurser 

som är nödvändiga för genomförandet i form av arbetskraft, maskiner och material, och med 

de samband som föreligger. 

Arbetsplaner bör upprättas för varje enskilt produktionsskede om man har ett relativt stort 

bygge med många moment. Vid mindre byggen kan uppdelningen följa samma princip men 

resultera i en samlad arbetsplan för hela bygget. Enligt (Révai, 2012) skall en bra arbetsplan 

vara utformad så att den är:  

 Styrande för det produktionsavsnitt den omfattar 

 Resurssatt 

 Avstämningsbar 

Detta säger oss att man ställer ganska höga krav på arbetsplanen då utgångspunkten är att den 

skall hålla tiden ut såvida förutsättningarna inte förändras.  

Aktiviteterna skall redovisas med hög detaljnivå och delas upp på sådant sätt så att man utan 

omarbetning kan följa upp planen, t.ex. våningsplan för våningsplan om det gäller ett 

flervåningshus. Man förespråkar även att regelbundet summera resursbehovet per yrkesgrupp 

och redovisa detta antingen under respektive plan eller i en gemensam resursplan. 

REFLEKTION: Ur ett produktionsstyrningsperspektiv är sambandet mellan tidplaner och 

arbetsplaner är hierarkiskt;  

Tidplanen fungerar oftast fullgott som ett övergripande styrdokument vars uppgift är att 

överblicka när pågående och kommande aktiviteter bör påbörjas eller avslutas. Den blir 

ändock otillräcklig när en planerad aktivitet skall aktualiseras, då man i det skedet behöver ha 

en mycket högre detaljnivå med fler dimensioner än de tidplanen erbjuder. Det är här 

arbetsplanen skall ta vid. Lätt förenklat kan sambandet beskrivas med att tidplanen anger när 

och arbetsplanen anger hur. 
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2.2.2 Placeringsritning (APD-Plan) 

(Révai, 2012) beskriver hur en byggarbetsplats kan ses som en tillfällig fabrik, och APD-

planen är en plan över arbetsplatsens, eller den tillfälliga fabrikens, disposition. Denna 

redovisas i regel på en situationsplan över arbetsplatsen och visar hur arbetsområdet utnyttjas 

samt var kontor, bodar, förråd, materialupplag och större maskiner är placerade. 

APD-planen förändras ofta under byggprocessen då ytor som initialt används som t.ex. 

materialupplag senare skall bebyggas eller användas till andra ändamål. Därav är det viktigt 

att man alltid håller APD-planen uppdaterad och aktuell för att undvika missförstånd och 

kostsamma missar som innebär att man måste flytta resurser flera gånger, vilket är slöseri med 

tid och arbetskraft. 

Mettävainio & Hultberg (2015) beskriver i examensarbetet ”Visuell styrning med dynamisk 

APD-plan” hur man arbetar med APD-planen som ett dynamiskt och levande dokument, 

vilket framförallt skall göra arbetsplatsen säkrare. Mettävainio & Hultberg (2015) lägger 

fokus på att dels arbeta med kontinuerlig uppdatering, men också på att förstärka APD-

planens betydelse genom att dela upp den i olika zoner där man tydliggör logistiska 

sammanhang, riskzoner, övergriplig utrymningsplan, materialupplag, tillfälliga elledningar 

och transportvägar. Man menar att dessa områden är ”användbara till alla typer av 

kommunikationer inom produktionsstyrning då de illustrerar produktionens olika skepnader.” 

REFLEKTION 

APD-planen är en betydande del i den visuella produktionsstyrningen, genom att arbeta aktivt 

med APD-planen kan man säkerställa att exempelvis materialupplag inte hindrar arbetsflödet 

på grund av att saker ligger i vägen där man skall arbeta. Däremot är det av yttersta vikt att 

man arbetar med den aktivt, då en synliggjord plan som inte gäller lätt kan generara problem. 
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2.3 Lean 

Definition: 

Lean är en optimeringsprocess med syftet att effektivisera en verksamhet samt sänka 

kostnader genom att minimera eller reducera slöseri i processer och i produkter. 

Juran & De Feo (2010) 

2.3.1 Bakgrund 

Vissa anser att det tankesätt som idag benämns för ”Lean” började ta form redan i slutet av 

1700-talet när den brittiska flottan utvecklade standardiserat arbete, och fick en skjuts framåt 

när Henry Ford 1913 startade den första monteringslinan för tillverkningen av T-Forden i den 

berömda Highland Park-fabriken i Michigan, USA (Bicheno, et al., 2011). 

Begreppet ”Lean manufacturing” som varit mer aktuellt för tillverkande företag 

introducerades för första gången i boken ”The Machine That Changed The world” (Womack, 

et al., 1990). Boken beskriver hur den japanska biltillverkaren Toyota lyckades bli så 

framgångsrika i sin produktion genom att arbeta på ett sätt som var bättre, snabbare, billigare 

och som krävde mindre yta, mindre lager och färre arbetstimmar samtidigt som man undvek 

icke värdeskapande aktiviteter eller ”slöseri” som numer är det vedertagna begreppet för 

dessa (Liker & Morgan, 2006). Detta system kallas för Toyota Production System (TPS) och 

man brukar se Lean som en förlängning eller en vidareutveckling av detta.  

2.3.2 Vad är lean? 

Modig & Åhlström (2012) skriver i boken ”Detta är Lean” om att man i en lean organisation 

strävar efter att vara flödeseffektiv i kontrast till resurseffektiv. I Praktiken innebär den primära 

målsättningen bör vara att tillgodose kundbehov; att skapa värde för kunden snarare än att 

fokusera på resurser eller funktioner. Det som enligt Modig & Åhlström (2012) hindrar en 

organisation från att vara flödeseffektiv, alltså att ha förmågan att snabbt förädla en enhet i en 

process, är variationer av olika slag. För att minimera dessa variationer så talar man om att arbeta 

med fyra element inom organisationen: 

 Värderingar – Medarbetare med lika värderingar fungerar bra tillsammans 

 Principer – Medarbetare med samma principer tänker lika 

 Metoder – Genom att standardisera metoder minskar man variationer i hur man 

arbetar 

 Verktyg – Genom att arbeta med verktygen kan man minimera variationer i vad 

medarbetare använder 
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2.3.2.1 De fem Lean-principerna 

Womack & Jones (1996) förespråkar att se till ”Lean enterprise” istället för ”Lean 

Production” eller ”Lean Construction”, vilket skapar bilden av att Lean är ett system. Man 

talar om fem principer som utgör en grund för vad Lean står för och innebär; 

 Specificera kundvärdet 

Kunder köper resultat, inte produkter (Bicheno, et al., 2011). Man måste fokusera på 

vad som ger kunden ett värde, i motsats till vad man vill producera eller vad man själv 

kan anse ger värde till kunden. 

 Identifiera värdeflödet 

Värdeflödet är sekvenserna i hela processen från råmaterialet till slutkunden. En 

princip här är att titta på sin försörjningskedja, eller sitt ”efterfrågenätverk”. 

Konkurrensen är inte mellan olika företag utan mellan olika försörjningskedjor. 

Fokusera på kunden och inte på enskilda operationer. 

 Flöde i produktionen 

Ett återkommande begrepp inom Lean som går ut på att hålla (i detta fall) 

produktionen i rörelse och att försöka undvika köer. Man skall försöka att arbeta 

enligt Stalk och Houts gyllene regel – prioritera aldrig bort ett värdeskapande steg till 

förmån för ett icke värdeskapande steg. 

 ”Pull” (Dragande system) 

Man sträva efter att ”ha kort reaktionstid till förändringar i kundernas behov samt att 

man aldrig överproducerar” (Bicheno, et al., 2011). Womack & Jones (1996) skriver 

att dragande system handlar om att aldrig utföra eller producera någonting som ingen 

kund längre fram i kedjan har beställt. Tankesättet är att starta med kunden, 

identifiera behoven och sedan arbeta uppströms genom alla steg som krävs för att 

leverera ett resultat som möter kundens behov. 

 Perfektion 

Perfektion går naturligtvis aldrig att uppnå, men det konstituerar ändå en av Leans 

fem principer. Womack & Jones (1996) talar målande om att chefer och ledning skall 

lära sig att se: ”To see the value stream, to see the flow of value, to see value being 

pulled by the customer” och att den slutgiltiga skepnaden av seendet är att kunna 

visualisera perfektion och identifiera vilka åtgärder som måste vidtas för att uppnå 

den. 

  



 Teori 

 

16 

 

2.3.2.2 Systemtänk 

Bicheno et al, (2011) berättar att det väsentliga med Lean är systemtänket, och betonar att det 

är holistiskt. Att optimera individuella delar av en organisation eller produktionskedja leder 

inte till att helheten optimeras, och detta kanske utgör det absolut största hindret för Lean. 

Man kan inte använda sig av Lean i vissa delar av kedjan, åtminstone inte så det främjar hela 

verksamheten, utan det krävs att man ser på hela kedjan som ett sammanhängande system, 

och kontinuerligt förbättrar varje enhet i detta system för att uppnå positiva resultat. 

Fallgrop Frankenstein 

”Att sätta samman ett produktionssystem utan att se och förstå helheten kan resultera i något 

som liknar Frankensteins monster, d.v.s. ett system av hoptråcklade delar där man hoppas på 

att något ska få systemet att fungera” 

(Blücher, et al., 2005) 

2.3.3 Muda, Muri och Mura 

Muda är det första uttrycket vi stöter på i boken ”Lean Thinking” av Womack & Jones 

(2003) och är japanska för ”slöseri”, ett väldigt centralt begrepp i Lean-sammanhang då 

många av de verktyg och metoder som finns att tillgå ämnar minimera just detta. Muri 

betyder överbelastning och Mura betyder ojämnhet.  

Eftersom en byggprocess sällan, om inte aldrig, har ett jämt flöde av aktiviteter och resurser 

så kan man koppla detta till uttrycket ojämnhet. Tar man den tanken ett steg längre så 

påverkar ju variationen i aktiviteter användningen av resurserna, och när användningen 

överstiger kapaciteten så uppstår en överbelastning. Det man skall beakta med detta är att 

överbelastning och ojämnhet leder till slöseri, varför man skall sträva efter att ha ett så pass 

jämt flöde som möjligt för att kunna utnyttja resursernas kapacitet i den mån det bara går utan 

att dessa blir överbelastade (Bicheno, et al., 2011) 

2.3.3.1 Slöseri 

Enligt McManus (2005) så går mellan 60 och 90 % av all arbetstid i en 

utvecklingsorganisation bort på aktiviteter som ej är värdeskapande. Detta leder då till onödigt 

långa ledtider, höga kostnader och bristfällig kvalitet i slutresultatet. Dessa förluster ingår i 

begreppet slöseri och uppstår p.g.a. ett antal olika anledningar. 
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Toyota-chefen Taiichi Ohno (1912-1990) var den som först presenterade de sju olika 

kategorierna av slöseri som nu nämns i mycket av den litteratur som berör Lean, dessa sju 

kategorier är: 

1. Defekta produkter (kräver korrigering) 

2. Överproduktion (skapar stora lager och restlager) 

3. Väntan (slöseri med tid) 

4. Onödiga transporter av varor 

5. Rörelse (människor som t.ex. går en lång väg för att hämta verktyg) 

6. Onödig bearbetning (bearbetningen måste skapa värde för att inte falla under slöseri) 

7. Varor och tjänster som ej uppfyller kundens behov 

Dessa beskrivs i boken Lean Thinking av Womack & Jones (1996) som fortsätter med att 

motgiftet mot dessa slöserier är just ”Lean Thinking” – att identifiera vilka aktiviteter som är 

värdeskapande och finner den optimala sekvensen för att genomföra dessa aktiviteter. På så 

sätt skapar man ett flöde, eller ”flow”, vilket är ett annat centralt begrepp inom Lean som 

kopplas samman med att man vill undvika ojämnheter. 

2.3.3.2 Ytterligare slöserier 

Slöseri kan identifieras i nästan alla aktiviteter, om än i varierande omfattning. Man har sedan 

Ohno definierade sina sju slöserier identifierat ytterligare ett antal nya typer av slöseri som 

anses vara av tillräcklig omfattning för att beaktas, det vanligaste exemplet som tas upp är 

outnyttjad kreativitet bland medarbetarna; 

”Idag finns det många exempel, från kvalitétsgrupper till målstyrda lag, på styrkan i att dra 

nytta av samtliga medarbetares tankar och idéer” (Bicheno, et al., 2011) 

En förutsättning för att detta skall fungera är att man tillämpar raka kommunikationsled både 

till och från ledningsorganen. För att frigöra potentialen hos humankapitalet krävs dock både 

engagemang och aktiv support, vilket ibland kan upplevas som ett hot av chefer på topp- och 

mellannivå (Bicheno, et al., 2011). 

2.3.4 Ständig förbättring 

Bicheno et al, (2011) skriver att ”Den verkliga källan till Leans kraft ligger i dess förmåga att 

läsa sig av avvikelser och misstag och att hela tiden förbättras” 

Misstag sker alltid, men hur man bemöter dessa skiljer sig markant. Inom Lean så handlar det 

inte om att fråga sig ”vems var felet?” utan snarare ”Hur kan vi undvika att göra detta 

misstag igen?”. I och med detta synsätt så ser man till att processen hela tiden förbättras, och 
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man talar om en ”dynamisk inlärningsförmåga” som ger Lean-orienterade företag en stor 

konkurrensfördel. Denna vilar på två välkända begrepp inom Lean: Kaizen som betyder 

ständig förbättring, och Hansei – ärlig självreflektion. Man begår inte färre misstag när man 

använder nya arbetssätt, men man kan sträva efter att dessa misstag identifieras och korrigeras 

så snabbt som möjligt, samt reda ut varför de uppstod så att man kan motverka att samma fel 

uppstår i framtiden. 

”vi bör aldrig bli självbelåtna eller liknöjda om Lean och Lean-förbättringar eller känna oss 

färdiga med vad Lean är” (Bicheno, et al., 2011) 

2.3.5 Metodiken inom Lean 

Lean är ett tankesätt som går ut på att hela tiden sträva efter att bli bättre på det man gör, 

ofta genom metoder som hjälper en att ”göra mer med mindre”. För att uppnå detta mål så 

har det utvecklats ett antal verktyg kopplade till Lean vars uppgift är att möjliggöra sådana 

förbättringar, i detta avsnitt beskrivs några av de närmast kopplade till produktionsstyrning. 

Att bara känna till vilka verktyg som finns inte hjälper oss att utforma det vi vill skapa. Det 

gäller att även förstå varför man använder verktygen, och finna belägg för att det eller de 

verktyg man använder verkligen leder till den förbättring man vill uppnå (Bicheno et a., 2011) 

”Maslows hammare” är ett filosofiskt begrepp som introducerades i ”The Psycology of 

Science” av Abraham Maslow (1966) och lyder: ”Om det enda verktyg du har är en 

hammare, så är det lockande att behandla allt som om det vore en spik” vilket målar upp 

bilden av att man gärna applicerar dessa verktyg i sammanhang där det kanske lämpar sig 

bättre men någon annan åtgärd. 

2.3.5.1 Jidoka & JIT 

Grunden för TPS var att eliminera slöseri. Målet var att tillverka de bilar som kunden beställt 

på det snabbaste, mest effektiva sättet och dessutom kunna leverera på kortast möjliga tid. 

(Bicheno, et al., 2011) 

Jidoka betyder på ett ungefär ”automatisering med en mänsklig touch” (Bicheno, et al., 2011) 

och handlar om att skapa ett system som gör rätt från början. Problemlösningen i Jidoka-

sammanhang går ut på att dels lösa problemet på kort sikt, men även att verka för att hitta en 

långsiktig lösning så att problemet ej uppstår igen. En del av detta arbete ligger i att 

synliggöra avvikelser visuellt (Bicheno, et al., 2011), ofta sker detta på en problem-tavla som 

finns väl synlig (för anställda) på arbetsplatsen. 
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Just in Time (JIT) handlar helt enkelt om att tillverka eller leverera det som behövs när det 

behövs, i den mängd som efterfrågas. Detta går hand i hand med Lean-principerna att 

minimera slöseri, variationer och överbelastning i flödet. 

2.3.5.2 Visuell styrning 

Visuell produktionsstyrning har under de senaste årtiondena vuxit fram inom som ett system 

där man genom att visualisera information och planer gör att yrkesarbetare och arbetsledning 

bättre förstår sin roll och sitt bidrag i relation till dels organisationens värde, men också till 

kundens värde. (Tjell & Bosch-Sijtsemaa, 2015) 

Visuell styrning beskrivs också som konsten att visuellt förmedla budskap utan att behöva ge 

någon ytterligare förklaring om det som skall förmedlas. Informationen skall vara klar och 

tydlig så att personal snabbt kan skapa sig en uppfattning om vad som händer och sker på 

arbetsplatsen. Man kan sammanfatta visuell styrning som ett verktyg som genom enkla och 

tydliga signaler berättar för personalen vad som skall göras, och på vilket sätt (Galsworth, 

1997) 

Är de visuella signalerna otydliga så är det lätt att de misstolkas av den som skall ha nytta av 

informationen. Därför är det viktigt att ha en klar bild över vad som behöver framgå, och 

sortera bort sådant som inte är relevant för ändamålet. Innehåller en och samma källa för 

mycket information så blir den svår att ta till sig samtidigt som man riskerar att leda bort 

uppmärksamheten från det som är relevant. 

En visuell planering bidrar även till en annan typ av dialog mellan projektdeltagarna, då man 

utifrån en övergripande huvudplanering (inom byggbranschen ofta en huvudtidplan eller 

produktionstidplan) tillsammans skapar den värdeskapande aktivitetskedjan som utgör 

planeringen för kommande fas, och kan i ett tidigt skede identifiera problem med att uppnå 

projektmål eller milstolpar som hade kunnat bli kostsamma att upptäcka senare (Sehested & 

Sonnenberg, 2010). 

Ytterligare en fördel med visuell styrning är att de involverade projektdeltagarna känner ett 

visst ägandeskap till planen då de varit med och utformat den. Detta gör också att 

projektdeltagarna kan se helheten och förstå målen på ett annat sätt. Den visuella planeringen 

kräver därmed också att deltagarna är kapabla till att åta sig ansvar, och projektledaren, 

platschefen eller arbetsledarens roll blir till största del att kontrollera planeringsprocessen och 

inte innehållet (Sehested & Sonnenberg, 2010).  
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Koskela et al, (2009) definierar visuell styrning som ” a management system that attempts to 

improve organizational performance through connecting and aligning organizational vision, 

core values, goals and culture with other management systems, work processes, workplace 

elements, and stakeholders, by means of stimuli, which directly address one or more of the 

five human senses”  

- Alltså ett system som ämnar sammanväva visioner, mål och kulturer genom att 

stimulera ett eller fler av våra mänskliga sinnen. 

Koskela et al, (2009) kopplar också ihop visuell styrning med många andra styrfunktioner 

som visas i Figur 3 

 

Figur 3: Visuell styrning och dess relationer, enligt Koskela (2009) 

Bicheno et al, (2011) tillskriver visuell styrning en nyckelroll inom Lean, och påtalar att den 

bör integreras med verktyg och idéer så som 5S och standardiserat arbete. Man kan 

kontrollera sin verksamhet genom att titta på scheman, standardiserat arbete, 

problemlösningsprocessen, kvaliteten och underhållet. Är dessa egenskaper otydligt 

redovisade så ligger driften troligtvis långt från Lean. 

Synligheten sammanfaller väl med flera andra Lean-metoder: 

 Hastighet & förbättring (ingen tid slösas på att söka information, framstegen är 

synliga) 

 Uppdaterad och tydlig planering 

 Synliggjorda avvikelser 
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Underhåll av 
arbetsplats 

Kvalitét 

Produktion 
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 Engagemang (klarhet i vem som gör vad och vem som kan göra vad) 

 Standardisering (håll standarder uppdaterade och synliga på arbetsplatsen) 

 Reaktionstid 

TPS som är det system Lean bygger på illustreras av Bicheno et al, (2011) i form av ett hus 

(Figur 4) där Stabilitet utgör grunden, och en del av denna stabilitet uppnås på just visuell 

styrning, tillsammans med standarder och utjämning. 

 

Figur 4: TPS-huset från Bicheno et al, (2011) 

Kommunikationstavlor är ett bra verktyg för att stödja och driva förbättringar (Bicheno, et al., 

2011) Tavlorna är ett medel för att kommunicera syfte och säkerställa hållbarhet, visualisera 

och lösa problem, avvikelser och slöseri samt för att stärka lagarbetet. Tavlan blir central vid 

morgon- eller veckomöten där kommunikationen runt tavlan går åt båda hållen – Från 

gruppledare till grupp och vice versa. 

Diagram och annan information som visas på tavlan kan exempelvis vara: 

 Målnedbrytning (Projektmål, delmål, milstolpar) 

 Problem, orsak samt korrigerade åtgärder 

 Prestationsdiagram 

 Kvalitetsdiagram (i syfte att förbättra, inte beskylla) 

 Dagligt utfall 

 Aktivitetslista 

 Beläggningsdiagram 

 Allmänna företagsmeddelanden 

Mål och mätetal 
Högsta kvalitet, Kortast ledtid, 

Lägst kostnad 

Jidoka 
Rätt från början, 

synliggör 
avvikelser 

Kaizen 
Flexibla, kunniga 

engegerade 
medarbetare 

JIT 
Kontinuerligt 

flöde 
Takt 

Kundstyrt 

Stabilitet 
Standards, visuell styrning, utjämning 
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Varje punkt bör ha någon dedikerad person som ansvarar för att informationen är aktuell och 

uppdaterad för att undvika missförstånd. Man kan även använda sig utav olika färger för att 

illustrera vad som är bra (grönt) och vad som behöver förbättras (rött). Detta ger en ytterligare 

tydlighet i vad som kommuniceras (Bicheno, et al., 2011). 

Slutligen talar Koskela (2009) om att visuell styrning kan bidra till ett bättre 

informationsflöde och en ökad transparens, vilket båda är element som är mycket viktiga för 

att förstå flödet inom ett byggproduktionssystem, men att man fortfarande inte har något bra 

svar på frågan; Vilka parametrar avgör om en implementering av visuell styrning är lyckad 

inom en byggproduktionsmiljö? 

Det finns alltså mycket som talar för att visuell styrning, eller visuella element inom 

produktionsstyrningen för något bra med sig; det bidrar till ett bättre samspel mellan 

projektdeltagare, ökad transperens, bättre informationsflöde och bättre förståelse över det 

generella produktionsflödet, men än finns inget facit för hur ett bra visuellt styrsystem skall 

utformas, och där behöver det forskas ännu mer för att komma fram till ett svar. 

2.3.6 Lean Construction 

Lean beskrivs som ett system för att effektivisera hela processen från idé till verklighet i 

tillverkande företag genom att standardisera processer, minimera slöseri och skapa ett flöde i 

arbetet. Men hur är det med byggföretag, vars produkter i regel tillverkas eller monteras på 

olika platser varje gång? 

Koskela (1992) var en av de som tidigt förstod att det Lean som börjat formas för att öka 

produktivitet och effektivitet i tillverkningssektorn inte var direkt kompatibel med de 

förutsättningar som råder i byggbranschen. I kontrast till tillverkningsindustrin så betraktas 

byggprojekt som ett antal värdeskapande aktiviteter som tillsammans resulterar i en färdig 

produkt istället för att se projektet som ett sammanhängande flöde av processer. Detta beror 

enligt Koskela på att man inom byggbranschen arbetar med unika projekt, 

platsbyggnationer och tillfälliga multiorganisationer. 

Trots att Lean har sin kanske största genomslagskraft inom tillverkningsindustrin där man på 

ett helt annat sätt än i byggindustrin kan tillämpa en flödesorienterad processkarta, menar 

Koskela (1992) att även om man endast skulle åstadkomma en liten del av de förbättringar 

man sett i tillverkningsindustrin så skulle incitamentet för att tillämpa Lean vara gigantiskt. 
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Om man ser till tillverkningsindustrin och dess utformning så är ofta tillverkningsprocessen 

designad så att råvarorna eller produktkomponenterna flödar genom olika arbetsstationer 

(löpande band-principen) varefter de förädlas mer och mer och tillslut landar i slutet på 

flödeskartan som färdiga produkter. På en byggarbetsplats däremot är det snarare 

arbetsstationerna som flödar genom produkten, och i denna situation så uppstår andra typer av 

hinder som gör att det uppstår ojämnheter och variationer i detta flöde, vilket är precis vad 

man som bekant vill undvika (avsnitt 2.3.2.1). Enligt Koskela (2000) så kan man härleda 

dessa variationer till sju förutsättningar som måste uppfyllas innan man påbörjar en ny 

aktivitet: 

 

Figur 5: Sju förutsättningar enligt Koskela (2000) 

Trots att dessa förutsättningar inte alltid uppfylls så händer det ofta att aktiviteter ändå startar, 

vilket då innebär att arbetet sker under ej optimala förhållanden med konsekvenser som lägre 

produktivitet och högre kostnad, ett förfarande som enligt Koskela (2000) är mycket vanligt 

inom byggproduktion. 

Révai (2012) Har ett annat synsätt och väljer att likna en byggarbetsplats vid en tillfällig 

fabrik, i och med att man på samma sätt måste skapa förutsättningar för att produktion skall 

kunna ske på ett smidigt sätt, precis som i en fabrik. Den tillfälliga fabriken måste planeras 

noga och utföras med god standard samt innehålla transportvägar och transportanordningar, 

materialupplag, maskiner, förråd, verkstäder med flera arbetsplatser samt personalutrymmen. 

Vidare måste man även förse fabriken med vatten, avlopp och elektricitet för att arbetsplatsen 

skall fungera. Ordet ”tillfällig” syftar bara på att den vid färdigställandet av byggnaden 

avvecklas.  
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2.3.6.1 Last Planner 

Inom traditionell produktionsstyrning så är det inte ovanligt att styrningen blir reaktiv, d.v.s. 

att man ser felen först efter att de uppstått, och får handla reaktivt för att korrigera felet. LPS 

syftar till att istället försöka handla mer proaktivt, alltså att genom vetenskapliga metoder och 

riskanalyser försöka förutspå vilka hinder som kan komma att uppstå. På det viset kan man 

uppnå högre säkerhet att saker kan bli utförda enligt planerna (Mossman, 2015) 

Ballard (2000) beskriver att skillnaden mellan traditionell styrning och styrning enligt LPS är 

att man inom LPS säkerställer att den planering man gör består av aktiviteter som kommer att 

utföras i kontrast till vilka aktiviteter som borde utföras. Genom det tankesättet får man de 

som skall utföra arbetet, ”The Last Planners” att ge ett löfte om att utföra det som planerats 

och man undviker fallgropar som gör att planeringen fallerar för att man planerat in något som 

inte kunnat utföras. Figur 6 är en illustration av hur den traditionella planeringskedjan ser ut 

jämfört med den som proklameras inom LPS (Figur 7): 

 

 

 

 

  

Figur 6: Traditionell produktionsstyrning, från Ballard (2000) 
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Mossman (2015) beskriver LPS: 

”LPS offers a realistic way to collaboratively manage project-based production, enables 

issues to be identified and resolved before they become problems on-site and increases the 

chances that work will flow and projects be completed on time. It is a vital link between 

logistics and building assembly teams.” 

Ett produktionssystem kan definieras som en samling av människor och resurser som 

organiseras för att utforma och skapa en produkt eller tjänst med ett visst kundvärde (Ballard, 

et al., 2007). En grundpelare inom ett produktionssystem är produktionsstyrningen, och det är 

i detta område LPS kommer till nytta. Genom att införa ett arbetssystem som LPS så 

genomför man en optimering av produktionsflödet, då man strävar efter att undvika 

variationer i flödet som gör att efterföljande aktiviteters möjlighet till att genomföras riskeras 

(Koskela, 2000). Eftersom alla företag som upplever att förseningar och släpande aktiviteter i 

schemat är en god kandidat till att använda LPS (Mossman, 2015), så har det blivit populärt 

inom byggsektorn där schemasläpningar tillhör vardagen. 

  

Figur 7: Produktionskotroll enligt LPS, från Ballard (2000) 
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Lean Construction Institute (2016) bryter ned Last Planner-systemet i fem element: 

 Huvudplanering (Master Scheduling) 

Upprättandet av strategi samt långsiktiga mål och milstolpar 

 Dragande fasplanering 

Specificera delmål, identifiera operationella aspekter som står i konflikt med dessa 

 Planera aktiviteter som är redo att utföras 

Säkerställ att aktiviteterna är redo att utföras och korrigera planeringen utefter detta 

 Planera veckovis 

Åtaganden att utföra arbeten på ett specifikt sätt och i en förutbestämd sekvens 

 Lärande  

Mätning av PPU (Procent av Plan Utfört), utred orsaker till avvikelser, dra lärdom 

från utveckling och implementering 

Denna nedbrytning går att jämföra med den uppdelning av LPS som Hamzeh et al, (2012) 

redovisar: 

 Huvudplanering (Master Scheduling) 

Genererar en huvudtidplan som beskriver arbeten som utförs under hela projekttiden. 

Innehåller även aktiviteter på projekt-nivå och identifierar färdigställandedatum för 

(ofta) kontraktsmässiga milstolpar 

 Fasplanering 

Genererar ett schema som täcker olika faser i projektet så som grund, stomme, 

stomkomplettering etc. Efter att man identifierat faser eller milstolpar så bryter man 

ned dessa faser till aktiviteter och planerar ”baklänges” från det datum då nämnda 

fas skall vara färdigställd 

 Lookahead Planning 

Planeringsvy som sträcker sig 4-6 veckor framåt i tiden. Aktiviteterna bryts ned i 

produktionsprocesser för att tidigt identifiera eventuella hinder för att genomföra 

dessa operationer. Följaktligen säkerställer man att processerna och operationerna 

som skall genomföras är ”sunda” och redo att initieras. 

 Veckoplanering 

Den mest detaljerade planeringen som avser den kommande veckans arbeten. Visar 

beroenden mellan olika tekniker och är den plan som direkt driver 

produktionsprocessen. Viktigt är att dessa planer är mycket tillförlitliga och att de 

bygger på mätbara processer eller operationer. Syftet med det är att underlätta 

uppföljning för att kunna identifiera orsaker till eventuella schemaavvikelser så att 

man kan dra lärdom av dessa. 

Hamzeh et al, (2012) liknar denna stegvisa planeringsprocess vid en siktning av stenmaterial 

där huvudplaneringen motsvarar stenblock medan man vid den slutgiltiga veckoplaneringen 

är nere på sandnivå (se Figur 8) 
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Figur 8: Last Planner System (Hamzeh, et al., 2012) 

Vid kortsiktig planering är det viktigt att vara realistisk då en för optimistisk plan ökar 

sannolikheten att planen fallerar (Hamzeh, 2009). Då det inträffar är det viktigt att snabbt 

identifiera orsaken eller orsakerna och dra lärdom av dessa inför nästa planering. För att 

förhindra att dessa problem uppstår så är nyckeln att utföra genomtänkta arbetsberedningar. 

Man måste gå igenom vilka hinder som finns för att genomföra den tänkta aktiviteten och 

verka för att eliminera dessa. Tittar man på byggbranschen handlar det om att säkerställa att 

föregående aktiviteter är klara, att det finns material, resurser, verktyg, att väderleken är rätt, 

att det finns utrymme, etc. Utan att bereda arbetet så blir det svårt att styra arbetet och 

eliminera variationer i arbetsflödet. 

För att LPS skall fungera som tänkt så är det viktigt att alla som skall nyttja systemet är 

delaktiga och vet både hur och varför man använder systemet. Hamzeh et al, (2012) har 

staplat upp ett antal principer att följa vid användning av LPS: 

 Öka planeringens detaljrikedom ju närmre aktivitetens start du kommer 

 Involvera de som skall utföra aktiviteten i planeringsarbetet 

 Identifiera och eliminera hinder som kan äventyra möjligheterna att utföra arbetet 

enligt plan 

 Gör trovärdiga löften om att utföra arbeten och koordinera arbeten genom aktiv dialog 

med projektdeltagare. 

 Dra lärdom från planeringsmissar genom att hitta underliggande orsaker och verka för 

att dessa inte skall uppstå igen 
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LPS förespråkar kontinuerlig och aktiv dialog mellan de olika organisationsnivåerna för att 

skapa förutsättningar att identifiera och förebygga fel innan de uppstår. Genom att arbeta på 

detta sätt så undviker man ojämnheter och bidrar till ett jämnare arbetsflöde som är en av 

grunderna i Lean. Vid jämförelser så bör man undvika ”benchmarking” och istället jämföra 

sin situation med en liknande situation där man inte använt sig utav LPS (Mossman, 2015) 

2.3.6.1.1 Lookahead Planning 

Lookahead planning är en dimension av LPS och behandlar den del av planeringen som 

infinner sig mellan fasplaneringen och den efterföljande veckoplaneringen, tidsmässigt talar 

man om att titta 4-6 veckor framåt i tiden. Målet med att använda sig av Lookahead Planning 

är att säkerställa att de aktiviteter som senare infogas i veckoplaneringen skall vara ”sunda” 

och redo att verkställas. I byggsammanhang innebär det att kontrollera att det finns allokerade 

resurser så som yrkesarbetare, material och verktyg som är redo att tas i bruk då planen skall 

initieras (Hamzeh, et al., 2012) 

Det innebär med andra ord att man skall bryta ned planeringen till processnivå och sedan ned 

till aktivitetsnivå för att slutligen identifiera vilka hinder som står i vägen för att aktiviteten 

skall kunna utföras och göra de insatser som krävs för att undvika dessa (Hamzeh, et al., 

2012).   
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2.3.7 Tillämpning av Lean Construction 

LPS har implementerats framgångsrikt i flera byggprojekt för att öka reliabiliteten i 

planeringen och skapa förutsägbara arbetsflöden inom projektering och produktion (Ballard & 

Howell, 2004), men det existerar inte någon universell anledning till att implementera Lean i 

sin verksamhet, och syftet med en implementering kan vara väldigt varierande. Dock kan man 

konstatera att målet alltid är detsamma – att generara mer värde med mindre slöseri. (Ballard, 

et al., 2007) 

Vad som räknas som värde varierar med situationer och omständigheter, det kan exempelvis 

handla om att ”nischa” sin egen verksamhet för att sticka ut i en bransch med hög konkurrens 

och på så vis öka sin tillgång till resurser i en sektor där tillgången är begränsad. 

Det finns inte heller något snabbt och enkelt sätt att implementera Lean i sin verksamhet om 

det skall fungera på lång sikt. En implementering innebär stora förändringar och sådana måste 

få ta tid (Bicheno, et al., 2011). Ett problem man stöter på snabbt är det faktum att Lean inte 

har någon tydlig definition. För att lyckas med en implementering så måste man till att börja 

med förstå och definiera vad Lean innebär för dem och sedan anpassa förändringarna efter de 

förutsättningar som råder i den egna organisationen (Pettersen, 2009). 

Vidare krävs det att medarbetare i den dagliga verksamheten är delaktiga och engagerade i 

förändringsarbetet för att en implementering skall lyckas och vara hållbar långsiktigt. Denna 

delaktighet förutsätter att chefer och medarbetare samarbetar och att man har ett gott 

ledarskap där man föregår med gott exempel och agerar förebilder för sina medarbetare. För 

att skapa engagemang är det också viktigt att kunna visa på fördelarna med att arbeta enligt 

Lean så att medarbetarna kan förstå varför man vill göra förändringar (Dombrowski & 

Mielke, 2013).  

Under sin forskning har Ballard et al, (2007) hittat några ett antal verktyg som under 

fallstudier och fältexperiment visat sig vara framgångsrika vid en implementering av Lean: 

 Dela projektmål och kundvärden med hela projektorganisationen 

 Skapa en tydlig bild av varför det behövs förändring, samt varför den tänkta 

förändingen är rätt för just den situationen. 

 Att ställa rätt frågor; exempelvis ”Vilka planeringsmissar har vi lärt oss att undvika 

denna vecka” istället för ”Hur mycket har vi producerat idag?” 

 Coachning 

 Visuella påminnelser om projektmål och kundvärden 

 Team building 
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 Tillförlitliga löften 

 Samarbetsinriktad planering 

2.3.7.1 Hinder och drivkrafter för att använda sig utav LPS 

I en studie genomförd av Fernandez-Solis et al, (2012) tittade man på 26 projekt i olika 

branscher (bl. a. byggbranschen) som använt sig utav LPS i sin verksamhet. I studien fann 

man nio effekter som rapporterades av minst två av de studerade utövarna, samt ytterligare 

sex effekter som framkom genom fortsatt forskning. Dessa effekter redovisas i Tabell 1 

nedan. 

Tabell 1: Effekter av LPS (Fernandez-Solis, et al., 2012) 

Från fältstudierna (antal rapporter) Effekter från författarnas forskning 
Ökad tillförlitlighet på arbetsflödet (9) Jämnare arbetsflöde 

Förbättrad integration av leverantörskedjor (3) Förutsägbara arbetsplaner 

Kortare produktionstid (5) Reducerade kostnader 

Bättre kommunikation mellan projektdeltagare (3) Reducerade leveranstider 

Mindre ”brandsläckningsarbete” (3) Ökad produktivitet 

Högre kvalitet (2) Bättre samspel mellan olika entreprenörer 

Förbättring av ledningsaktiviteter (2)  

Kunskapsutökning och erfarenhetsåterföring inom 
projektteamen (2) 

 

Lägre stressnivåer på arbetsplatsen (2)  

 

I studien så tittade man även på vilka hinder som kan påverka hur väl man lyckas med en 

implementering av LPS, och identifierade följande punkter: 

 Bristande ledarskap 

 Tröghet i organisationen 

 Ovilja till förändring 

 Brist på utbildning (inom LPS) 

 Kontraktsproblem 

 Bristande erfarenhet & kunskap (om LPS, speciellt bland de högre cheferna) 

2.3.7.2 LPS och arbetsmiljö 

Mossman (2015) talar om byggandet som en social process, och att värde skapas efter att 

olika team lovar att utföra planerade uppgifter. Med hjälp utav LPS så kan man kontrollera 

arbetsflödet genom att skapa samtal och säkra löften att arbeten kommer att utföras. LPS är ett 

”production and promise management system” och relationerna stärks då man håller löftena, 

vilket även leder till bättre tidshållning och kvalité. 

Trots genomgående förbättringar de senaste åren så är fortfarande byggbranschen förknippad 

med höga risker, Mossman (2015) statuerar att vid jämförelser mellan projekt som använt sig 
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utav LPS kontra likställda projekt som ej använt sig utav LPS inom ett företag så kunde man 

se att antalet olyckor var 65 % färre och sjukfrånvaron var 70 % lägre i projektet där man 

använde sig utav LPS. 

Vidare anser Mossman att LPS bidrar till att öka projektets säkerhet, förutsägbarhet, 

produktivitet, leveranshastighet samt lönsamhet, och detta leder till att yrkesarbetarna mår 

bättre och kan leverera högre kvalitet. 

2.3.7.3 PPU – Procent av Plan Utförd 

PPU eller PPC (Percent of Plan Completed) är ett mätetal på hur mycket av det planerade 

arbetet som utförts enligt plan. Inom Last Planner System så kan detta mätetal användas för 

att utvärdera hur väl en implementering av systemet fungerat. Om PPU inom de fasplanerade 

eller veckoplanerade aktiviteterna förändras i takt med att man avancerar relativt tidplanen så 

är implementeringen lyckad, och om man saknar korrelation mellan PPU och avancemang 

relativt tidplan så är implementeringen misslyckad. (Hamzeh, et al., 2012) 

REFLEKTION 

PPU är ett mätetal som kan vara problematiskt att mäta då det kräver en mycket god kontroll 

av arbetssituationen, samt en organisation som klarar av att göra kontinuerliga mätningar och 

följa upp dem. Att mäta PPU tillför inget värde i sig, vilket blir lite motsägelsefullt då man 

skall undvika icke värdeskapande aktiviteter. Däremot är det långsiktigt värdefullt att veta om 

man lyckats med en tillämpning eller måste byta metod. 

2.3.7.4 Flödesramverksamhet 

Flödesramverksamhet är ett bredare tankesätt vid implementering av Lean, som eftersträvar 

att lära ut systemet Lean med flödet i fokus. Man inleder med att analysera sin kapacitet och 

hur man kan presentera den på marknaden. Att visa att man kan hantera variationer i 

efterfrågan och att man har kapacitet att hantera den (Bicheno et al., 2011) 

Man fortsätter med att kärnan i Flödesramverksamhet ligger i att ”skapa flöde, upprätthålla 

flöde, organisera för flöde och mäta för att understödja flödet.”  

Anledningen är att flödet av aktiviteter är det som skapar värde för kunden, eftersom det 

består i åtgärder eller arbeten som denne vill ha. 

Ett vanligt misstag är att starta med att organisera för flöde, istället för att skapa flöde. Detta 

eftersom det kan vara svårt att se de kortsiktiga effekterna av omorganiseringen och att man 

inte alltid förstår varför den är viktig.  
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3 Metod & Genomförande 

I detta avsnitt redovisas dels den metodteori som legat till grund för metodvalet samt 

genomförandet av själva studien som lett fram till svaren på forskningsfrågorna. 

3.1 Metodteori 

Det finns ett antal vetenskapliga metoder som lämpar sig för olika typer av undersökningar, 

exempel på dessa kan vara experiment i laboratoriemiljö, enkäter, historieanalyser, 

arkivanalyser eller fallstudier. Vilken, eller vilka av metoderna som lämpar sig för det område 

man vill undersöka beror på vilken typ av frågeställning det är man vill ha svar på. Varje 

metod har sina för- och nackdelar och det gäller att väga dessa mot varandra samtidigt som 

man bör ha klart för sig hur forskningsfrågorna är ställda.  

Alla ovan nämnda metoder är varianter på sätt att samla in empiriska data, alltså information 

baserad på erfarenheter och upplevelser. Ett vanligt missförstånd är tolkningen att metoderna 

har olika värde, och att en metod därmed skulle kunna värderas högre än en annan utan att 

beakta forskningsämnet samt att man kan ordna dessa metoder hierarkiskt. Detta anser dock 

Yin (2003) är felaktigt och betonar att valet av metod snarare beror på hur man ställt de frågor 

man vill besvara. Gränsdragningen mellan metoderna är dock inte knivskarp, och de kan 

överlappa varandra, men målet är att välja den metod som är mest fördelaktig för den givna 

situationen. 

3.1.1 Val av metod 

Vilken av metoderna som passar just den undersökning som skall genomföras är sällan helt 

självklart, och för att bestämma vilken metod man skall använda så måste man utgå från hur 

forskningsfrågorna är ställda (Yin, 2003), samtidigt som man bör ha skaffat en förståelse för 

vad som skiljer metoderna åt. Yin (2003) har tagit fram ett stegvis tillvägagångssätt för att 

Metoden talar om hur man går tillväga för att 

besvara sina frågeställningar, och valet av metod 

skall passa undersökningens syfte 

(Hellspong, 2014). 
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hjälpa till i valet (se Tabell 2). Tillvägagångssättet kräver till en början att man besvarar tre 

frågor: 

1. Vilken form av forskningsfråga skall besvaras? 

2. Behöver du kontrollera (i kontrast till att observera) den situation du undersöker? 

3. Fokuserar du på aktuella (i kontrast till historiska) händelser? 

Tabell 2: Relevanta situationer för olika forskningsstrategier (Yin, 2003) 

Strategy Form of Research 

Question? 

Requires Control of 

Behavioral Events? 

Focuses on 

Contemporary 

Events? 

Experiment How, why? Yes Yes 

Survey Who, what, where, 

how many, how 

much? 

No Yes 

Archival analysis Who, what, where, 

how many, how 

much? 

No Yes/No 

History How, why? No No 

Case study How, why? No Yes 

3.1.2 Form av forskningsfråga 

Detta är det första och viktigaste steget vid val av forskningsmetod. Ser man till vad-frågor så 

måste man se till om frågan är situationsberoende eller allmän, för är den allmän så lämpar sig 

det bäst med enkäter eller arkivanalyser (Yin, 2003) medan man vid situationsberoende frågor 

kan använda sig utav alla olika metoder.  

Forskningsfrågorna började ta form tidigt i detta arbete, men för att bestämma vilken typ av 

frågor man skall arbeta efter så är det en god idé att se till litteraturstudien (Yin, 2003). 

Litteraturstudien genomförs inte för att hitta svaren på frågorna, utan snarare för att identifiera 

vilka frågor som är intressanta att ställa. Litteraturen talar om vad man vet om ämnet och 

underlättar arbetet med att hitta ämnen som behöver utredas vidare. Den ger även en teoretisk 

referensram som avgränsar ämnet och ger en riktning vid valet av metod 

I denna studie som utgår från forskningsfrågor främst ställda i hur- och varför-form så 

begränsas urvalet av metoder till experiment, historieanalys eller fallstudie. 
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3.1.3 Kontrollbehov 

Utgångspunkten i denna fråga är hur mycket av situationen man har behov av eller möjlighet 

att kontrollera för att genomföra sin studie. Har man inget behov, eller ingen möjlighet att 

kontrollera förutsättningarna så är en historieanalys mest lämpad, men har man, som i detta 

fall, goda möjligheter att kontrollera, eller förändra den aktuella situationen utan att för den 

sakens skull påverka beteendet hos människorna som befinner sig i den så är en fallstudie ett 

bra val av metod. 

Fallstudien utgår i mångt och mycket från samma saker som en historieanalys, men erbjuder 

ytterligare dimensioner att studera, nämligen direkta observationer och intervjuer med utövare 

och involverade personer. Det är det som gör fallstudien unik på det sättet att man både kan 

titta på hur det varit – men också hur det är nu. Historieanalysen ger ett mer enkelriktat 

informationsflöde, medan fallstudien ger en möjlighet att hitta andra perspektiv än de den 

historiska dokumentationen erbjuder. 

3.1.4 Fokus på det aktuella 

Sista frågan man tittar på är om man i sin undersökning ämnar fokusera på aktuella händelser, 

d.v.s. situationer som utspelar sig under undersökningens genomförande. Då detta arbete dels 

utreder hur man arbetar med visuell styrning på arbetsplatserna i Luleå idag så anses denna 

studie fokusera på det aktuella i kontrast till det historiska. 

3.1.4.1 Sammanfattning 

Med bakgrund i teorin ovan så gjordes valet att primärt genomföra en typ av fallstudie, som 

på grund av den korta studietiden blir en enklare variant än vad man brukar efterfråga i 

forskningssammanshang. Som komplement till fallstudien så genomförs även en 

dokumentstudie där NCC:s interna dokumentation om produktionsstyrning studeras. 

Huvudanledningen till att en fallstudie valts som primär metod är att det fanns möjlighet att 

studera ett verkligt projekt där man bedömdes ha goda utvecklingsmöjligheter inom visuell 

produktionsstyrning, samt att handledaren som har en mycket god ämneskunskap hade detta 

projekt som arbetsplats.  

”Essensen av en fallstudie, den centrala tendensen bland alla typer av fallstudier, är att 

den försöker belysa ett beslut eller en rad beslut; varför de togs, hur de implementerades 

och med vilka resultat” 

(Schramm, 1971) 
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3.2 Genomförande 

Den inledande fasen i detta examensarbete var att hitta ett behov, ett område där man anser att 

uppsatsen kan fylla ett syfte och ge upphov till förbättring. Detta gjordes tillsammans med 

handledare utsedd av lärosätet samt ett företag, i detta fall NCC. Inledningsvis presenterades 

några förslag på ämnen som författaren ansåg vara av intresse. Här var det av stort värde att 

handledaren på lärosätet även har en position på tidigare nämnda företag och därmed hade 

viss insyn i verksamheten och lyckligtvis mycket god insyn i de enheter som arbetade med de 

frågor som de presenterade ämnena berörde, nämligen produktionsstyrning och Lean 

Construction. 

 

Figur 9: Syfte-Avgränsning-Fokus-princip, Björklund & Paulsson (2012) 

Efter diskussioner med andra personer inom företaget samt viktning av vilka riktningar som 

var mest relevanta främst för företaget så föll valet på att skriva om produktionsstyrning. En 

del som påverkade detta val var att NCC tidigare gjort insatser för att stärka och förbättra 

denna del av styrningen på arbetsplatsen genom verktyget NCC Projektplanering, en metod 

som används mer i större städer i södra Sverige och mindre här uppe i Luleå i norr, vilket ger 

arbetet en viss lokal förankring. 

En bra ingrediens i detta arbete är även den av företaget utsedda externa handledare, som 

tidigare arbetat som samordnare för dessa frågor på NCC i södra Sverige, och som under 

perioden arbetade som arbetsledare på ett bostadsprojekt i Luleå, vilket också kom att bli det 

projekt som studerats i fallstudien. 

  

Syfte 

Avgränsning 

Fokus 
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3.2.1 Litteraturstudie 

Med utgångspunkt i ämnet, syftet, fokusområdet samt forskningsfrågorna så kunde 

datainsamlingen inledas. För att skapa dels en generell grund om ämnet produktionsstyrning, 

Lean Construction samt en mer djupgående kunskap om de visuella aspekterna gjordes en 

litteraturstudie, där litteraturen valdes med hjälp av handledare och sakkunniga samt genom 

egen efterforskning. Här beaktades företrädesvis böcker och artiklar skrivna av erkända 

forskare inom ämnet, men även kurslitteratur som författaren haft goda uppfattningar om i 

samband med tidigare genomförda kurser. Elektroniska källor står även de för en del av den 

litteratur som teoriavsnittet grundar sig på, här fick man dock vara lite mer källkritisk då det 

är lättare att bli publicerad (eller publicera själv) på internet än hos ett förlag.  

3.2.2 Intervjuer 

I syfte att ta reda på hur man på NCC i Luleå idag arbetar med produktionsstyrning, samt om 

man beaktar NCC Projektplanering i sitt arbete så genomfördes ett antal intervjuer dels med 

tjänstemännen på arbetsplatsen, men även med personer i andra befattningar inom NCC, både 

lokalt i Luleå samt i Stockholmsregionen 

Dessa personer valdes för att få en bild över vad som fungerar bra och dåligt, var de ser 

förbättringsmöjligheter samt för att få en uppfattning över vad de skulle vilja få ut, eller redan 

fått ut, av en implementering av ett arbetssätt som NCC Projektplanering. 

Under de semistrukturerade intervjuerna som genomfördes med arbetsledningen vid projektet 

i Luleå användes en metodik som kallas trattmetoden (Björklund & Paulsson, 2012) som 

innebär att man startar med övergripande öppna frågor som får intervjuobjektet mer 

avslappnad och ”varm i kläderna” för att sedan arbeta sig nedåt i ”tratten” där man går in på 

mer ämnesspecifika frågor som närmar sig det fokusområde man valt i studien. 

De intervjuer som hölls med personer vid projekten i Stockholmsregionen var ostrukturerade 

och utgjordes snarare av samtal, och resultaten av dessa redovisas inom observationerna av 

studiebesöken. Detta förfarande valdes eftersom författaren ej visste på förhand vilken roll 

dessa personer hade gällande just produktionsstyrning, utan blivit refererad till dessa då de 

varit kunniga inom NCC Projektplanering vad gäller praktik och teori. 
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3.2.3 Enkät 

För att identifiera problemområden inom produktionen och produktionsstyrningen så 

genomfördes en kvantitativ datainsamling i form av en enkät som utformats med syftet att ta 

reda på hur ofta yrkesarbetare upplever sig störas på grund utav olika orsaker som baserats på 

Koskelas (2000) sju förutsättningar. Enkäten är baserad på den enkät som använts i 

examensarbetet ”Produktionsstyrning i byggproduktion: En utvärdering av Peabs nya metod 

för produktionsstyrning” av Hedström & Hörnberg (2016), men vidareutvecklad för att även 

behandla planering och tydlighet. 

Enkäten genomfördes på arbetsplatsen brf Arenan som studerats under aktionsforskningen 

samt under studiebesöket till arbetsplatsen i Södertälje som beskrivs i avsnitt 3.2.4 nedan. 

3.2.4 Studiebesök 

Studiebesök genomfördes på arbetsplatsen för det väldiga anläggningsprojektet Östra Länken 

i Luleå där man på ett bra sätt lyckats implementera det visuella arbetssättet enligt NCC 

Projektplanering. Studiebesöket gjordes under ett möte för att undersöka vilket mötesstruktur 

de använde och hur samarbetet mellan de olika projektdeltagarna gick till. 

Under en dag i Stockholmsregionen besöktes även dels ett bostadsprojekt i Södertälje där man 

inte bara implementerat NCC Projektplanering, utan även sammanvävt det med en kompetent 

arbetslednings erfarenheter och på så vis vidareutvecklat systemet för produktionsstyrning. 

Under detta besök så presenterade lagbasen för yrkesarbetarna hur de arbetade med planering, 

mötesstrukturer, delaktighet m.m. samtidigt som denne även svarade på frågor som uppstod 

under presentationen. 

Slutligen gästades även platskontoret på Södersjukhuset i Stockholm, där den biträdande 

projektchefen gav en genomgång över hur de arbetade med styrningen av ett sådant gigantiskt 

projekt. Genomgången utspelade i ett av de visuella rummen (på detta projekt hade man flera) 

och under tiden fördes ostrukturerade samtal och diskussioner om projektplanering snarare än 

produktionsplanering, 

3.2.5 Aktionsforskning 

I samband med denna studie fanns förutsättningar för att bedriva aktivt förbättringsarbete 

inom fallstudien i ett verkligt projekt, bostadsprojektet Brf Arenan i Luleå. Detta gjordes 

genom att titta på hur man arbetar med produktionsstyrning, hur arbetsplats och etablering är 

utformad samt analysera hur de arbetat gällande mötesstrukturer, produktionstavlor och 
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informationsflöden samt undersöka hur väl upplägget på arbetsplatsen sammanfaller med 

NCC Projektplanering.  

I detta skede så identifierades ett antal förbättringsområden genom dels intervjuerna med 

arbetsledning, samt genom att anlysera resultaten från den enkät som genomförts på 

arbetsplatsen. 

Med grund i de synpunkter och inslag som kommit från dessa aktiviteter som togs ett förslag 

till förändring fram och diskuterades samt förankrades med arbetsledningen innan dessa 

förslag aktualiserades. 

Då de förändringar som genomfördes till stor del handlade om att implementera NCC 

Projektplanering så modifierades även mötesstrukturen på i första hand samordningsmötena, 

och för att underlätta denna övergång så höll även författaren en kortfattad presentation över 

upplägget till mötesdeltagarna, varefter författaren observerade under mötets gång. 

Efter förändringsarbetet så besöktes även arbetsplatsen vid ett antal tillfällen för att undersöka 

om man upplevt någon förbättring eller försämring av styrningsarbetet. Detta undersöktes 

främst genom medverkande vid möten och samtal med platschef och arbetsledning, men 

också genom generella observationer av hur man uppdaterat produktionstavlorna. 

3.2.6 Metodreflektion 

I efterhand konstateras att metodiken i detta arbete hade kunnat vara mer enkelspårigt för att 

ge rapporten ett större djup, men då hade en konsekvens av det också varit en mindre bredd. 

Ett problem som uppstod under resans gång var att förändringsarbetet på arbetsplatsen 

startade efter litteraturstudien, men innan studiebesöken. Hade man startat förändringsarbetet 

på arbetsplatsen efter studiebesöken i Stockholm och Södertälje hade man fått ytterligare fler 

perspektiv att beakta då man ändrade utformningen av arbetsplatsen. Vidare var tiden ej 

tillräcklig för att ordentligt utvärdera effekterna av förändringarna, vilket dels berodde på sen 

start, dels på semestertider men även på en kort tidsram. 

Gällande enkäten, som det läggs mycket vikt vid i analysen och vidare i slutsatserna så kan 

man med rätta ifrågasätta validiteten på resultaten då de baseras på subjektiva bedömningar 

gjorda av ett relativt fåtal personer. Det går därmed inte att göra en absolut generalisering av 

resultaten från denna, men de bedömdes ändå vara så pass tydliga att de principiellt beaktas 

som en någorlunda skarp projektion av verkligheten i detta fall.  
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4 Dokumentstudie 

I detta avsnitt presenteras det som framkommit i dokumentstudien av NCC:s externa och 

interna dokument. Avsnittet börjar med en sammanfattning av NCC:s historia och följs sedan 

av beskrivning över vad NCC Projektplanering är för något och hur det fungerar. 

Källan i hela detta avsnitt är NCC:s intranät, StarNet. 

4.1 NCC Projektplanering 

NCC projektplanering är en intern modell för produktionsstyrning som upprättades för att 

främja tillämpningen av Lean inom NCC. Modellen är systeminriktad involverar alla som 

arbetar i projektet på ett strukturerat sätt som bygger på deltagande och engagemang.  

Det man vill uppnå med modellen är ett bättre och mer effektivt arbetsflöde, högre kvalitet 

och högre säkerhet på arbetsplatsen. Att använda modellen ger också kunden ett värde, i form 

av ökade möjligheter för NCC att möta dennes förväntningar och behov. 

Huvudprincipen med NCC Projektplanering är att den som skall utföra arbetet även skall 

delta i planeringen av det. Fokuserar man på gemensam problemlösning så ökar man sina 

möjligheter att undvika problem och verka för ständiga förbättringar. 

4.1.1 Metodik 

Metodiken som är kopplad till NCC Projektplanering kan brytas ned i tre punkter: 

 Inledande workshop med visuell planering 

 Ett visuellt rum 

 Rullande veckoplanering och veckomöten 

4.1.1.1 Planeringsworkshop 

Detta sker tidigt i projektet, och här utgår man från huvudtidplanen och projektets olika faser. 

Faserna kan vara till exempel: 

 Grund/stomme 

 Stomkomplettering 

 Inredning 

 Etc. 
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Det är viktigt att även UE deltar i workshopen, samt att alla deltagare är väl pålästa om deras 

åtagande i projektet. Under workshopen går man igenom vad som skall genomföras och 

kommer överens om mål och milstolpar för projektet. 

Den övergripande planeringen och milstolparna skrivs upp på exempelvis post-it-lappar som 

placeras på väggen längs en tidsaxel, och då alla är överens så börjar man titta på projektets 

olika faser. 

4.1.1.2 Fasplanering 

Fasplaneringen går ut på att alla UE skriver ned sina aktiviteter på post-it-lappar och sätter 

upp dessa längs tidsaxeln, då kan man enkelt få en överblick och skapa sig en uppfattning om 

sekvensen aktiviteterna utförs. I detta läge är det också lättare att upptäcka eventuella problem 

mellan de olika aktörerna och lösa dessa innan de uppstår i praktiken. 

En stor fördel med att arbeta med fasplaneringen tillsammans är att de olika aktörerna får en 

större förståelse för varandra och blir mer benägna att hitta en gemensam lösning istället för 

att ”armbåga” sig fram och bara se till sitt eget moment. 

Resultatet av planeringsträffen blir en gemensam målbild knuten till projektet, och en 

produktionstidplan som alla entreprenörer och leverantörer kan förbinda sig till. 

4.1.1.3 Visuella rummet 

Tanken med det visuella rummet är att alla väsentliga delar av planeringen skall finnas väl 

synliga för medarbetarna att ta del av, man talar om ett område ”dit alla har tillträde och som 

ligger på neutral mark”. Vad som skall redovisas i det visuella rummet kan och ska variera 

från projekt till projekt beroende på projektets omfattning och utförande, men något centralt 

som är mycket viktigt för att undvika slöseri är att informationen är uppdaterad och aktuell. 

Exempel på vad det visuella rummet kan innehålla är (Figur 5): 

 Arbetsmiljö 

 Tidplaner 

 Leveransplaner 

 APD-plan 

 Ritningar 

 ”Knäckfrågor” (kluriga problem) 

 Ständiga förbättringar 
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Figur 10: Exempel på visuellt rum enl. NCC Projektplanering 

Ett mål med NCC Projektplanering är att involvera yrkesarbetare och även UE mer i 

planeringsarbetet, och det visuella rummet skall man kunna besöka för att få en bild över dels 

projektet i stort, med även om vad som är aktuellt just nu och i närtid. 

Visuella rummet kan också med fördel användas som mötesrum då det blir enkelt att direkt 

peka ut på en ritning eller beskrivning vad man talar om så att deltagarna lätt kan förstå vad 

man menar. 

Det visuella rummet behöver inte nödvändigtvis bestå av ett helt rum, eller ens ett rum. Det 

kan vara en lämplig väggyta som passar för ändamålet, inomhus eller utomhus. 

4.1.1.4 Rullande planering 

En rullande tidplan med en horisont på 3-5 veckor är vanligt förekommande, i NCC 

Projektplanering har man dock lagt extra fokus på att upprätta en mer detaljerad plan för den 

närmsta veckan.  

För att kunna genomföra detta måste man ha veckomöten, där de medarbetare som faktiskt 

skall utföra arbetet medverkar. Detta är en förutsättning för att modellen skall fungera som 

tänkt. Mötesdeltagarna får då under mötet presentera vilka aktiviteter som är aktuella under 

kommande vecka och gör en hinderanalys för nämnda aktiviteter. För att en aktivitet därefter 

skall betraktas som ”sund” så skall den uppfylla åtta kriterier i en checklista: 
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Figur 11: Checklista för sunda aktiviteter 

Det är först då en aktivitet uppfyller alla dessa kriterier, som den betraktas som ”sund” och 

kan föras in i veckotidplanen. 

För att detta skall fungera som tänkt, så måste man på veckomötena även gå igenom 

föregående veckas planering och stämma av vilka aktiviteter som blivit utförda enligt plan 

och vilka som inte blivit det. Då en aktivitet inte blivit utförd trots att den tidigare klassats 

som ”sund” så gäller det att identifiera orsaken till detta, och vidta åtgärder för att en liknande 

planeringsmiss inte skall ske igen. På detta sätt får man ständigt en naturlig förbättring och 

högre träffsäkerhet i systemet. 

4.1.1.5 Nytta 

Tittar man på ”traditionella” projekt, alltså byggprojekt där man inte använder sig utav NCC 

Projektplanering, så kan man se att det är ungefär 60-70% av aktiviteterna som blir utförda 

enligt plan (även bekräftat av Ballard & Howell, 1994). Dessa siffror talar om att det är stor 

sannolikhet att en aktivitet inte utförs, trots att den ligger i planeringen.  

Ser man sedan till de projekt som börjat följa upp återkommande problem och som arbetar 

med ständiga förbättringar så ökar andelen aktiviteter utförda enligt plan. (bekräftas även av 

Ballard et al., 2007). Värdet i det ligger i att det skapar ökat förtroende för varandra och att 

risken för kostsamma stillestånd minskar. 
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5 Studie av projektet brf Arenan, Luleå Kommun  

5.1 Bakgrund 

Projektet brf Arenan är ett pågående bostadsprojekt beläget på Lulsundsberget i Luleå 

Kommun. Projektet innefattar 98st nya lägenheter fördelat på två stycken flerbostadshus eller 

”punkthus” på 11 respektive 16 våningar. Intill bostadshusen uppförs även ett parkeringshus 

om 115 platser fördelat på två plan. 

Erfarenhet av liknande projekt finns inom organisationen då NCC senast 2014 uppförde två 

liknande byggnader på samma geografiska plats, delar av organisationen medverkade även 

vid det projektet. 

Konstruktionsmässigt består husen av en platsgjuten betongstomme som utgör valv, bärande 

väggar samt hisschakt. Armering och prefabtillverkning av balkongplattor och trappor sker på 

arbetsplatsen i ändamålsenliga tält och inhägnader som erbjuder erforderlig värme under årets 

kalla månader.  

Projektet startade under hösten 2015 och har en planerad löptid på ca 2 år vilket betyder att 

det skall vara färdigställt under hösten 2017. I nuläget så arbetar man med betongstommen på 

båda husen parallellt samtidigt som man inlett regling av fasadväggar (trästomme) samt 

fönstermontage. Byggstarten av det intilliggande parkeringshuset ligger i närtid så man jobbar 

även med förberedande arbeten för detta. 
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5.2 Organisation 

Projektorganisationen är sammansatt enligt organisationsschemat i figur 14 nedan.  

 

Figur 12: Organisationsschema Brf Arenan, Luleå 

Högst upp i hierarkin har vi produktionschefen som har det övergripande ansvaret för all 

produktion inom avdelningen. Under honom finner vi projektchefen som också är ombud hos 

NCC i detta projekt. Platscheferna är de som styr produktionen på arbetsplatsen och har det 

största planeringsansvaret. Dessa har till sin hjälp tre arbetsledare som kommunicerar planer 

och instruktioner till sina yrkesarbetare och anvisar underentreprenörer. Utsättaren som 

arbetar med byggmätningen är inhyrd och installationsledaren som samordnar 

installationsarbeten ligger hos NCC. 

Eftersom detta är ett förhållandevis stort projekt har även en central styrgrupp hos NCC 

utsetts, dessa hanterar (och kontrollerar) projektets viktigaste frågor gällande bland annat 

arbetsmiljö, kvalitets- och miljökrav, säkerhet, riskhantering, ekonomi, tidplaner, 

kundintressen och erfarenhetsåterföring. Även inköp ligger centralt och hanterar de större 

projektinköpen och upphandlingarna. Mindre inköp som enstaka handmaskiner och 

förbrukningsmaterial sköts av arbetsledning på arbetsplatsen. 
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5.3 Styrning 

I detta avsnitt beskrivs hur produktionsstyrningen på arbetsplatsen fungerar idag. 

5.3.1 Mötesstruktur 

5.3.1.1 Samordningsmöten 

I nuläget så hålls samordningsmöten i konferensrummet på övervåningen i etableringen varje 

torsdagsförmiddag, alltså en gång i veckan. På dessa möten så samlas platschefer, 

arbetsledning, ledande montörer för UE, skyddsombud och går igenom samordningsfrågor 

som behöver lösas mellan de olika aktörerna. NCC är de som kallar till detta möte vilket 

också medför att arbetsmiljö är första punkten på agendan. Mötet styrs enligt en agenda i ett 

mötesprotokoll där man går igenom vad som sades vid förra mötet och uppdaterar detta med 

ny information, utöver arbetsmiljö går man igenom projekteringsfrågor som ej blivit lösta, 

byggfrågor, frågor från UE m.m. Protokollet får sedan alla yrkesarbetare ta del av då det delas 

ut i fikarummet på arbetsplatsen, på detta sätt bidrar man till en ökad delaktighet och 

arbetarna har tillgång till uppdateringar allt eftersom bygget fortskrider. 

5.3.1.2 Informationsträffar 

När det under möten eller andra omständigheter uppkommer information som arbetsledningen 

anser är viktig för yrkesarbetarna så förmedlas denna genom korta möten i fikarummet där 

den kommuniceras muntligt, och/eller via produktionstavlorna i fikarummet. Detta kan röra 

sig om t.ex. om att NCC:s ”Safety week” närmar sig, eller att någon leverantör skall komma 

och demonstrera nya produkter etc. Under dessa möten så ges möjlighet för yrkesarbetarna att 

ställa frågor, och genom att ta dessa inför alla så minskar man risken att behöva svara på 

samma sak flera gånger, och därmed risken för slöseri med tid. 

5.3.2 Visualitet 

I detta projekt så har inte NCC Projektplanering eller något annat visuellt 

produktionsstyrningsverktyg tillämpats fullt ut, utan styrningen utgår från morgonmöten med 

yrkesarbetarna som hålls vid behov, och den visuella delen utgörs av tidplaner och 

produktionstavlor som är utplacerade på olika platser i etableringen Figur 13 & Figur 14 

beskriver den nuvarande etableringens utformning med de visuella styrmedlen markerade som 

siffror med efterföljande beskrivning. 
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Figur 13: Bottenplan, etablering 

 

Figur 14: Övre plan, etablering 
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1. Vid entrén så går man förbi den 

standardiserade tavlan som används 

på de allra flesta av NCC:s 

arbetsplatser, vars innehåll rör främst 

saker som har med arbetsmiljö och 

miljö att göra. Här hittar man 

exempelvis arbetsmiljöplanen, 

information om hur man skall agera 

vid en olycka, protokoll från 

skyddsronder, APD-plan m.m.  

Till vänster om denna hittar man även 

en organisationspresentation komplett 

med bild, namn och befattning. 

 

 

2. På en av väggarna i fikarummet 

sitter dagens gjutningsplan (under 

stomarbetet), där det redovisas dels vilka 

gjutningar som skall genomföras samt deras 

storlek. Vi hittar även en APD-plan i A3-

format, information om händelser på 

arbetsplatsen så som information om hälsa & 

friskvård, demonstrationer av verktyg, 

semestertider etc. Även en leveransplan som 

redovisas på en White board-kalender sitter 

på denna vägg. 

  

Figur 15: Entré 

Figur 16: Fikarum 1, Informationstavla & leveransplan 
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3. På andra sidan fikarummet sitter den 

rullande tidplanen där man valt ett 

tidsspann om två veckor. Man har 

här delat upp den så att man 

redovisar hus A, hus B samt 

prefabtillverkning för sig, och även 

tydliggjort vilka personer som 

arbetar med vilka moment.  

 

 

 

 

4. I direkt anslutning till trappan så finner man ett mindre utrymme där man har samlat 

alla ritningar till projektet, i mitten av rummet så har man även ett bord där man kan 

studera dessa. På väggarna har man satt upp översiktbilder från 3D-modellen, samt 

diverse fasadritningar, skärmdumpar från 3D-modellen och principskisser som ger 

betraktaren en bild dels över vad man arbetar med nu, men också hur det färdiga 

resultatet kommer att se ut. Även här har man placerat en APD-plan. 

 

Utöver detta har man en White board för tillfälligt material samt en 

handlingsförteckning där man kan se vilka handlingar som har blivit stämplade som 

bygghandlingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. I konferensrummet på övre plan, alltså det rum där man genomför alla möten som sker 

på byggarbetsplatsen, har man på ena kortsidan en whiteboardtavla som 

arbetsledningen använder för viss resursplanering och även vid behov under 

arbetsberedningar bland annat. På andra kortsidan har man en TV-skärm som kopplas 

till dator. På skärmen visar man under möten bland annat protokoll, bilder, ritningar 

och andra digitala föremål som behöver förstoras upp för att visualisera detta för fler 

personer.  

Figur 17: Fikarum 2, Rullande 2-veckorstidplan 

Figur 18: Trapphall övre plan, vänster och höger sida 
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5.4 Reflektioner och åtgärder brf Arenan 

Med bakgrund i de intervjuer som genomförts på arbetsplatsen tillsammans med den enkät 

som yrkesarbetarna fick besvara samt den teoretiska bas som inhämtats under 

litteraturstudien så genomfördes ett antal åtgärder inom ramarna för NCC Projektplanering. 

Syftet med dessa åtgärder var att åstadkomma en tydligare planering och ett stabilare flöde i 

såväl styrningsarbetet som det faktiska produktionsarbetet. 

5.4.1 Allmänt 

Då Brf Arenan går från ett läge där man arbetar varvsmässigt med stomdrivning till ett mer 

aktivitetsrikt skede där man inleder arbete med parkeringshus, stomkomplettering, 

fönstermontage etc. så kommer det vara många fler yrkesgrupper verksamma och planeringen 

får från att vara relativt smal till att bli ganska bred. Med anledning av detta så har 

arbetsledning uttryckt en önskan om ett förslag till förändring av arbetsplatsen för att få en 

bättre övergripande koll på hur man ligger till i produktionen samt förbättra förutsättningarna 

för en sund planering. Detta förslag grundas på teorin inom Lean Construction, Last Planner 

samt NCC Projektplanering. 

5.4.2 Veckomöten 

REFLEKTION: 

Den nuvarande mötesstrukturen för de veckovisa samordningsmötena fungerar till stor del för 

att styra och kontrollera produktionen, men är inte så dynamisk som den behöver vara ur ett 

lean-perspektiv. Man stämmer av vad de olika yrkesgrupperna gör just nu och styr kommande 

aktiviteter efter vad som bör utföras enligt produktionstidplanen som lagts i ett tidigt skede. 

Man bör istället utifrån de förutsättningar som anges både LPS och NCC Projektplanering (se 

avsnitt 2.3.6.1) se till vad som kan utföras istället för vad som bör utföras och ta vara på 

erfarenheter från föregående aktiviteter. På sådant sätt skapar man en mer tillförlitlig plan som 

baseras på vad de som skall utföra arbetet anser går att utföra på angiven tid. Mötesplatsen 

längst in i etableringen tillgodoser inte behovet av att visualisera den kommande planeringen, 

inte heller möjligheten att använda visuella verktyg för att beskriva situationer eller problem. 
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ÅTGÄRD 

Under den första träffen är det också av betydelse (om inte detta redan gjorts) att tillsammans 

med ledande montörer gå igenom huvudtidplanen samt sätta upp delmål eller milstolpar för 

produktionen vilka lätt skall kunna följas upp. 

För att skapa strukturplanen som skall ligga som grund för den kommande tidens planering så 

rekommenderas användandet av en 6-veckors tidshorisont och användning av post-it-lappar 

som placeras ut på tidsaxeln. Genom att arbeta enligt den metoden är det lätt att lägga till och 

flytta aktiviteter så att allt passar och ger ett så jämt aktivitetsflöde som möjligt. För att hålla 

isär de olika aktörerna så använder man sig utav olika färger, där varje entreprenör har sin 

egen färg. På post-it lapparna bör man också ange tidsåtgång för aktiviteten. Denna 

fasplanering uppdateras kontinuerligt genom att på varje veckomöte fylla på bakifrån med nya 

aktiviteter. 

De två veckorna som ligger närmast i tiden planeras med större noggrannhet, här får man 

endast föra in aktiviteter som bedöms ”sunda” enligt NCC Projektplanerings kriterier vilket 

innebär att man i princip garanterar att de kan bli utförda enligt plan. Detta gör man för att 

undvika att planeringen slår fel och man får en avvikelse istället för en aktivitet genomförd 

enligt plan. 

På samordningsmötena som genomförs varje vecka så fyller man alltså på 6-

veckorstidsplanen med kommande aktiviteter och detaljplanerar den kommande veckan 

(innevarande vecka skall alltså ha detaljplanerats redan under föregående vecka) 

Frågor eller problem som inte går att bemöta vid det aktuella mötestillfället och som därmed 

kvarstår till nästa träff förs in på en frågematris där det framgår vem som ställt frågan samt 

vem frågan ställts till. På det viset har man en tydlig bild över vilka ärenden som ”hänger i 

luften” och därmed inte där utredda. På denna bör det också när frågan måste vara löst. 

Svårlösta frågor som kräver någon utredning eller dylikt förs in på en lista över ”knäckfrågor” 

som löses utanför mötestid. 
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5.4.3 Visuell utformning av etablering 

5.4.3.1 Entré 

REFLEKTION 

Det som sitter uppsatt i entrén är det första folk lägger märke till då de kommer in på 

arbetsplatsen, det gäller både personal och besökare. Därför är det bra att man direkt har 

tillgång till första-hjälpen material och arbetsmiljöinformationen som finns på NCC:s 

arbetsmiljötavla. Så är det utformat idag och den informationen behålls där den är. 

ÅTGÄRD 

Den enda förändring som görs i entrén är att en uppdaterad APD-plan placeras i A1-format 

placeras intill arbetsmiljöinformationen med anledningen att A3 är för litet för att göra någon 

nytta. 

5.4.3.2 Trappa 

REFLEKTION 

I trappan som leder upp mot platskontor och konferensrum så sitter idag ingenting uppsatt på 

väggarna. Trappan är ingen plats för någon viktig information då det mer är en passage man 

går förbi, med det är en bra plats att visualisera projektets genomförande. (Koskela, et al., 

2009) 

ÅTGÄRD 

I trappen placerades bilder i syfte att 

visualisera projektet på en 

övergripande nivå där en fiktiv 

tidsaxel rör sig uppåt i trappan och 

visualiserar projektets olika faser. 

Denna visualisering kan utökas och 

gärna kopplas till de delmål eller 

milstolpar man upprättat under 

huvudplaneringen.  

 

  

Figur 19: Trapphus efter åtgärd 



 Studie av projektet brf Arenan, Luleå Kommun 

 

52 

 

5.4.3.3 Ovan trappan – ”Visuella rummet” 

REFLEKTION 

Det lilla utrymmet i ”trapphuset” fungerar idag dels som ritningsförvaring, men det är också 

här man har fokuserat mest på att visualisera projektet med olika medel, bland annat hittas 

huvudtidplanen här, uppföljning av projekteringsarbetet, 3D-bilder m.m., dock utan någon 

tydlig struktur. 

Det är detta rum som har bäst förutsättningar att fungera som visuellt rum med den nuvarande 

utformningen på etableringen, eftersom det är en relativt stor väggyta samt att utrymmet är 

tillgängligt för alla (se avsnitt 2.3.6.1 och 4.1.1.3). Däremot skulle författaren vilja se en 

annan utformning för att utnyttja väggytan på ett bättre sätt. 

Lyckas man med utformningen av detta rum skulle man med fördel kunna hålla veckomötena 

(samordningsmöten) här på ett projekt i denna storleksordning, även om ett ytmässigt större 

rum hade varit att föredra, framför allt för att deltagarna inte skall behöva trängas. 

ÅTGÄRD 

Efter att ha diskuterat med arbetsledning och platschef så togs ett nytt förslag på den visuella 

utformningen fram med syftet att möjliggöra samordningsmöten i det visuella rummet. 

Förslaget bygger till största delen på en rullande 6-veckors tidplan med en tydligare 

visualisering över de två närmast kommande veckorna.  

 

Figur 20: Visuella rummet efter åtgärd, vänster och höger sida 
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De rubriker vars innehåll placerats i rummet är: 

 Agenda 

En generell agenda som skall fungera som stöddokument vid möten 

 Huvudtidplan 

Avstämd huvudtidplan i A1-format 

 6-veckorstidplan på White board 

Här fyller alla aktörer på med kommande arbeten, på denna kommuniceras även 

leveranstidplanen 

 Frågematris 

En till/från-frågematris för att skapa sig en bild över vilka ärenden som behöver 

hanteras 

 Aktuell zonindelad APD-plan över arbetsplatsen 

 Utvalda planritningar för att underlätta samordning 

 

I detta rum kan man framöver även placera en lista över buffertarbeten som inte är nog 

”stora” för att platsa på den rullande tidplanen, det kan röra sig om lagningsarbeten, 

åtgärdanden, städning och annat som snabbt går att börja med om en planerad aktivitet 

blivit klar i förtid eller man av annan anledning får tid över. 

 

5.4.3.4 Fikarummet 

REFLEKTION 

Då produktionen nu går in i ett skede med fler moment och fler aktörer deltar samtidigt ökar 

vikten av att ha en tydlig, väl kommunicerad planering där det framgår vad de olika aktörerna 

gör, och vad de skall göra. Därför bör man utöka den rullande tvåveckorstidplanen till att 

innefatta även underentreprenörer (se avsnitt 2.3.6.1). Målet med detta är att öka förståelsen 

mellan de olika aktörerna och skapa ett engagemang för planen. Olika yrkesgrupper kan 

redovisas med olika färger för att hålla reda på vem som gör vad. 

Den andra väggen i fikarummet där idag APD-plan, dagens gjutningar och övrig 

arbetsplatsinformation sitter vigs till att endast innehålla arbetsplatsinformation. Här kan man 

placera central veckoinformation, information om utbildningar, demonstrationer av produkter, 

massagetider etc. Här kan även uppföljningar av olika slag presenteras, det kan röra sig om 

huruvida man klarar de delmål man satt upp, dagar utan olyckor, varvtider för gjutning eller 

liknande. 
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ÅTGÄRD 

Den rullande tidplanen uppdateras kontinuerligt 

varje vecka med ”sunda” aktiviteter som tas 

fram på veckomötena, både för NCC och för 

UE. Aktiviteter som inte betraktas som sunda 

redovisas inte på denna plan då det inte är 

säkert att dessa går att utföra. På samma vägg 

som denna tidplan redovisas även 

leveranstidplanen, på så sätt samlar man den 

tidsmässiga planeringen på samma vägg. På 

motsatta väggen så blev den enda åtgärden att 

APD-planen togs bort då det placerats en i entrén istället. 

5.4.3.5 Konferensrummet 

Då detta rum ej är tillgängligt för alla så fyller man ingen riktig funktion i att utrusta detta rum 

med allehanda produktionstavlor som kommer att finnas tillgängliga i det visuella rummet, 

däremot fyller det en funktion som en avskild plats för exempelvis ekonomimöten som är av 

mer känslig natur och där man kan ha ett behov att stänga om sig. Här kan man även i lugn 

och ro genomföra arbetsberedningar med hjälp av den befintliga TV-skärmen och den White 

board-tavla som hänger där idag. Här görs inga förändringar förutom att samordningsmötena 

flyttas ut från detta rum.  

Figur 21: Rullande två-veckors tidplan i fikarummet 
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6 Resultat 

6.1 Intervjuresultat 

Tabell 3: Intervjuobjekt 

Roll Datum Intervjuform Beteckning 

Platschef Brf 

Arenan 

20 maj 2016 Semi-

strukturerad 

PC1 

Arbetsledare 

Brf Arenan 

20 maj 2016 Semi-

strukturerad 

AL1 

Arbetsledare 

Brf Arenan 

26 maj 2016 Semi-

strukturerad 

AL2 

Projektchef 

Luleå 

24 maj 2016 Semi-

strukturerad 

PrjC1 

Lagbas, 

Södertälje 

28 jun 2016 Ostrukturerad LB 

Biträdande 

Projektchef, 

Stockholm 

28 jun 2016 Ostrukturerad PrjC2 

 

6.1.1 Produktionsstyrning, Lean och visualitet 

Enligt PC1 som har många års erfarenhet både som yrkesarbetare och platschef fungerar det 

bra att arbeta enligt den traditionella metoden på Brf Arenan, med veckovisa 

samordningsmöten vars innehåll protokollförs och kommuniceras till yrkesarbetarna genom 

utdelande av protokoll samt korta informationsträffar i fikarummet där man går igenom vad 

som sagts samt planering och information som bedöms viktig. Det är ett väl beprövat sätt att 

styra produktionen på.  

Information som berör arbetsplatsen sprids även via olika produktionstavlor, där man 

redovisar bland annat protokoll från skyddsronder, samordningsmöten och allmän 

information. Är det någonting som måste förklaras närmre så görs det ofta på 

whiteboardtavlan nere i fikarummet under korta träffar med berörda, och snabba frågor 

hanteras ofta på komradion (AL2). Arbetsledningen har även placerat ut ritningar på 

fikaborden och märkt att det skapar engagemang genom diskussioner bland yrkesarbetarna 

(AL1) 

Även PrjC1 betonar att det är ett måste att redovisa arbetsmiljöinformation, och bra att 

försöka hålla en avstämd tidplan synligt, men att det styrmedel som är kanske allra viktigast 
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att kommunicera visuellt är APD-planen. Än viktigare blir det då arbetsplatsen är stor och 

komplex, då man med en bra logistisk planering har möjlighet att spara pengar på att undvika 

onödigt slöseri i form av onödiga materialflyttar samt tidsbesparingar som resultat av ordning 

och reda på arbetsplatsen. Detta har på senare tid blivit lättare och mindre tidskrävande då 

man efter visst motstånd inom organisationen infört användandet av bra IT-verktyg som 

exempelvis programmet BlueBeam, där man kan skapa en väldigt illustrativ APD-plan med 

zonindelning, materialupplag, bodetablering m.m. 

Något som fungerat bra på Brf Arenan är att man delat upp ansvarsområdena mellan 

arbetsledarna så att yrkesarbetarna vet vem de skall fråga när det gäller olika ärenden eller 

problem, det ger en trygghet både för arbetsledningen och för yrkesarbetarna (AL2). En faktor 

som däremot kan göra att information glöms bort eller går förlorad så att den inte kommer 

fram till rätt adress är då man är stressad och har tidsbrist uppger, och ytterligare en utmaning 

är att hålla all information aktuell och uppdaterad vilket i sig även det tar tid uppger AL1. 

Vid arbetsberedningar involveras yrkesarbetarna än mer, då de som skall utföra arbetet är mer 

delaktiga i planeringen (PC). Vid dessa så kan även TV-skärmen i konferensrummet användas 

för att tydliggöra aktiviteten genom att visa ritningar eller modeller (AL1). 

Gällande avvikelsehantering och erfarenhetsåterföring, så har man ingen tydlig rutin på denna 

arbetsplats. Man brukar ta foton och gå igenom erfarenheter innan man genomför liknande 

moment för att förhindra att samma avvikelse uppstår flera gånger (AL1, AL2). 

PC uppger att avvikelser hanteras var för sig och brukar inte generera någon konkret 

”avvikelserapport” eller dokumentering, men de avvikelser som påverkar hela projektet tas 

upp på byggmöten för att informera kunden. En av anledningarna till att man inte 

avvikelserapporterar så mycket är att det är ett samverkansprojekt och beställaren har mycket 

god insyn i projektet genom bland annat projektportalen.  

Inför projektet har man dock studerat erfarenheter från ett tidigare liknande projekt och 

försökt undvika att falla i samma fallgropar som man påträffat under den byggnationen (PC), 

(AL1) 
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6.1.2 NCC projektplanering 

En av arbetsledarna (AL1) har varit med vid utvecklingen av NCC Projektplanering samt 

utformandet av utbildningar som skulle fungera som stöd för de som skall börja använda det, 

men de utbildningarna är inte kvar i samma form idag. PC och AL2 har endast introducerats 

till metoden, men ej beaktat metoden nämnvärt vid planeringen av Brf Arenan. 

Arbetsledningen känner till NCC Projektplanering, men har inte beaktat verktyget i någon 

större utsträckning vid planeringen av detta projekt. (AL1, AL2). AL1 betonar dock att de har 

ett processtänk i sitt aktivitetsflöde. I nuläget kan man se behovet av en större detaljnivå i 

planeringsarbetet och ett större behov av samverkan, speciellt med tanke på att projektet är på 

väg in i en ny fas där fler aktörer kommer att arbeta sida vid sida vilket ökar behovet av en 

förståelse mellan aktörerna (AL1, PC) 

6.1.2.1 Implementering 

PrjC1 som är platschefernas närmsta chef har introducerats till NCC Projektplanering när han 

själv var platschef och säger att det har använts till viss del, men inte fullt ut under hans tid 

som projektchef. Däremot måste omfattningen anpassas efter projektets storlek för att det inte 

ska stjälpa mer än hjälpa. Metoden bidrar till ökad delaktighet och den hjälper till att se till så 

att folk kommer förberedda till sina möten. 

Man har vid möten med alla platschefer samt vid individuella samtal med dessa dels 

diskuterat NCC Projektplanering i allmänhet, men även satt upp individuella mål där 

användandet av NCC Projektplanering varit ett sådant mål. PrjC1 anger dock att 

engagemanget även beror på vilken bakgrund personerna har, samt komplexiteten i projekten. 

PC och AL1 skulle genom att implementera en sådan metodik se en större delaktighet och att 

fler är ”med på tåget”, samt ett större deltagande från yrkesarbetare och underentreprenörer. 

AL1 uttrycker även en önskan om införandet av milstolpar och delmål för att öka 

engagemanget bland speciellt yrkesarbetare och underentreprenörer, samt ett behov av mer 

visuella hjälpmedel. Även AL2 delar denna uppfattning. 

PrjC1 skulle även han vilja att en eventuell förändring leder till mer delaktighet från 

installatörer och underentreprenörer, då de gärna arbetar efter principen att de ”följer bygg” 

vilket man vill undvika. Genom att dessa själva får vara med och planera in sina egna 

aktiviteter utifrån när de behöver utföras så skapar man en gemensam planering och som 

bidrar till en mer effektiv produktion som lyder orden ”hellre planera, än parera” (PrjC1). 
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Vidare skapar det förtroende från kunden då de också känner sig mer delaktiga om de i ett 

visuellt rum kan överblicka projektet på ett attraktivt sätt. 

Ett bekymmer på NCC i norrlandsregionen är att man inte har tillgång till stödfunktionerna på 

samma sätt. Det är viktigt att dessa finns att tillgå, som kan stötta och hjälpa platschefer som 

kanske provar på det för första gången efter att ha arbetat på ett annat sätt i 20 år, annars är det 

risk att man möter motstånd. Att känna till lite om NCC Projektplanering, är inte samma sak 

som att vara fullt flygfärdig i metoden. 

På frågan om han ser något hinder för att implementera NCC Projektplanering så svarar PrjC1 

att man bör tänka efter så att det inte ”kostar mer än det smakar”, och att omfattningen av 

implementeringen måste spegla projektets storlek och komplexitet. Man har större nytta av en 

sådan metod i ett stort långvarigt projekt om man jämför med exempelvis ett serviceprojekt 

som pågår i någon vecka eller ett par månader. Något som hämmat utvecklingen de senaste 

åren är att orderingången inte varit övervägande stora projekt till antalet, vilket gör att 

användandet av metoden stagnerat. 
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6.2 Observationer från studiebesök 

6.2.1 Fredagsmöte på anläggningsprojektet Östra Länken, Luleå 

Fredagen den 29/4 2016 genomfördes ett studiebesök på etableringen till projektet Östra 

Länken i Luleå. Östra länken är ett mycket stort anläggningsprojekt som genomförs bland 

annat för att bygga ut de befintliga avloppsledningarna i syfte att möta det ökade behovet som 

uppkommer p.g.a. nybyggda bostadsområden i Luleå. 

Projektet har tillämpat NCC Projektplanering och har ett väl ordnat visuellt rum (se figur 7) i 

direkt anslutning till etableringen där mötet hölls. Här redovisar man visuellt och på 

genomtänkta sätt genomförda och kommande arbeten, huvud- och fasplanering, 

arbetsplatsdisposition, dagsagenda, uppföljningar och knäckfrågor. Informationen hålls 

uppdaterad av en projektassistent som bland annat arbetar med att hålla det visuella rummet 

aktuellt. 

 

Figur 22: Visuella rummet i projektet Östra Länken, Luleå 

På mötet deltog ett 20-tal personer, bland andra platschefer, arbetsledare, projektörer, ombud 

från beställaren samt representanter från vissa samarbetspartners. 

På mötet inledde man med arbetsmiljöfrågor, vilket alltid är den översta punkten på NCC:s 

veckomöten, sedan fick de olika projektdeltagarna redovisa vad man åstadkommit den 

föregående veckan, om man stött på någon avvikelse eller någon annan intressant erfarenhet, 
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sedan presenterade man kommande veckas planering med arbeten, leveranser, ändringar i 

trafikanvisningar med mera. Man tog upp de knäckfrågor som man identifierat vid tidigare 

möten och strök de problem som blivit lösta. De mötesdeltagare som talade fick använda sig 

av de hjälpmedel som fanns på tavlan då de pratade, exempelvis kunde man på APD-planen 

visa var olika situationer uppstått. Mötet tog totalt drygt en timme att genomföra. 
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6.2.2 Arbetsplatsbesök i Stockholmsområdet 

28:e juni 2016 genomfördes en studieresa till Stockholmsområdet där två projekt besöktes, ett 

bostadsprojekt i Södertälje där man arbetar framgångsrikt med NCC Projektplanering och 

visuella hjälpmedel, samt ombyggnaden av Södersjukhuset som då var i uppstartsfasen. 

6.2.2.1 Bostadsprojekt, Södertälje 

På denna arbetsplats hade man redan i projekteringsstadiet bestämt att etableringen skulle 

innehålla ett visuellt rum som var tillgängligt för alla, och utformat den efter denna premiss. 

Det hade gjort att etableringen blivit lite dyrare, men man hade å andra sidan fått ett visuellt 

rum som var stort nog att rymma all den information man ville redovisa samt fungera som 

möteslokal.  

I produktionsstyrningen följde de NCC Projektplanerings modell med viss modifikation. 

Produktionstidplanen lades av platschef och arbetsledning där man i grova drag tittade på de 

aktiviteter som skulle utföras och gjorde då utkast till ordningsföljd och tidsåtgång. Denna 

stämdes sedan av tillsammans med projektledare för respektive underentreprenör inför varje 

ny fas i produktionen, då underentreprenörerna i ett tidigt skede fick en chans ha synpunkter 

på planen 

.  

Figur 23: Produktionstidplan och fastidplan, Södertälje 
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De aktiviteter som skulle utföras under de närmsta tre veckorna fördes därefter in på en 

rullande tidplan där detaljnivån ökade markant. Denna tavla var det verktyg som i praktiken 

hade den mest styrande funktionen, här hade man delat upp arbetsstyrkan i team om två man 

som tilldelats en färgkod, färgkoden talade sedan om vilken aktivitet dessa personer skulle 

utföra, när och var den skulle utföras, under hur lång tid, samt vad teamets nästa uppgift var. 

Detta underlättade arbetet med resursfördelningen och gav en mycket god överblick över vad 

som sker och skall ske på arbetsplatsen, samtidigt som man enkelt kunde göra förändringar 

om någon blev sjuk till exempel.  

På denna arbetstavla så hade man även valt att redovisa sin leveransplan så att man kunde 

utläsa vad som skulle levereras och när leveransen beräknades komma. 

 

Figur 24 - Rullande tidplan, Södertälje 

  



 Resultat 

 

63 

 

Vidare hade man varje vecka ett veckomöte eller samordningsmöte där arbetsledning och 

lagbas tillsammans med ledande montörer gick igenom en agenda man valt att protokollföra 

på en White board-tavla där man antecknade det som sades under mötet. Denna tavla stod 

sedan kvar i det visuella rummet komplett med anteckningarna så att projektdeltagare och 

medarbetare enkelt kan gå dit och stämma av vad som sagts under veckomötet. 

 

Figur 25 – ”Protokoll” från veckomöte, Södertälje 
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För att underlätta logistikarbetet på arbetsplatsen så hade man dessutom tagit från två APD-

planer, en invändig och en utvändig, som man placerat bakom ett plastglas vilket möjliggjorde 

att man kunde teckna, markera och skriva på planen vilka ytor som skall användas till vad, 

under vilken tid samt annan relevant information

 

Figur 26: Invändig APD-plan, Södertälje 

Varje morgon genomförde man efter morgongymnastiken även ett så kallat pulsmöte. Detta 

möte hölls av lagbas eller arbetsledare och samtliga i produktionen på arbetsplatsen deltog vid 

detta möte. Som stöd till pulsmötet hade man tagit fram en ”pulstavla” där man stämde av 

läget med en färgkodad barometer som talade om läget på arbetsplatsen. Denna mötestyp var 

uppskattad av medarbetarna då de fick en daglig uppdatering och möjlighet att ta upp 

problem, möjligheter, materialbehov eller andra erfarenheter som var av nytta för övriga 

deltagare. 

  

Figur 27: "Pulstavla", Södertälje  
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6.2.2.2 Södersjukhuset 

Även det stora projektet där man bygger ut Södersjukhuset för miljardbelopp besöktes, här 

presenterade den biträdande projektchefen projektet som helhet och hur man styrde på en mer 

övergripande nivå. 

Mötet hölls i projektledningens visuella rum, som låg i kontorsetableringen långt ifrån 

produktionsplatsen. Samtalet som hölls här handlade därav mer om projektstyrning än 

produktionsstyrning. 

Under samtalet kom det fram att NCC Projektplanering inte är direkt tillämpbart på denna 

nivå i så pass stora projekt, men att det skulle tillämpas på blocknivå när produktionen 

startade. Man hade ändå inslag i projektstyrningen som påminde om de som återfinns i NCC 

Projektplanering: 

Man hade i det visuella rummet dels en stor White board med en tidsaxel som sträckte sig tre 

år, på denna hade man satt upp på en mycket övergripande nivå de milstolpar man i 

projektorganisationen satt upp under ”milstolpsmötena” som hölls en gång per månad. 

På en annan stor whiteboardtavla hade man en rullande tidplan med en tidshorisont på tre 

månader, där man bröt ned milstolparna till ”kilometerstolpar” som i sin tur sedan bröts ned 

till aktiviteter ute på produktionsplatserna, där man hade separata visuella rum. 

Vidare hade man tavlor där man staplat upp förbättringsåtgärder och knäckfrågor som man 

tog upp löpande vid samordningsmöten och milstolpsmötena. 

Även på detta projekt hade man för avsikt att använda sig utav pulsmöten, dock skulle dessa 

hållas av respektive ”blockchef”, varav det fanns en för i princip varje huskropp. 

PrjC2 framhöll även vikten av att inom organisationen sätta upp mål att öka användningen av 

produktionsstyrningsverktyg som NCC Projektplanering, samt skapa incitament för att så 

skall ske. 

Det krävs dock att man tidigt bestämmer vilken nivå som lämpar sig för det projekt man skall 

styra så att arbetet motsvarar nyttan, sedan är det viktigt att följa upp och ta med sig 

erfarenheter så att man hela tiden kan förbättra sig till nästa projekt. 
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6.3 Resultat från enkäter 

Enkäten genomfördes på arbetsplatserna under fikarast. För att öka reliabiliteten i enkäten 

ställdes krav om att man skall tillhöra antingen NCC eller en underentreprenör (således inte 

leverantör el. dyl.) samt att man skall ha arbetat på arbetsplatsen minst tre veckor för att öka 

validiteten i resultatet. Jämförelser mellan de två projekten hittas under avsnitt 7.3 

6.3.1 Brf Arenan, Luleå 

Av 33st tillfrågade så valde 2st att avböja att svara och ytterligare 2st uppfyllde inte de ställda 

kraven. Så av 31st kvalificerade personer så fick vi 29st svar, vilket ger en svarsfrekvens på 

94 %. Av de svarande så var 21st från NCC och 8st från olika underentreprenörer. 

De diagram som redovisas nedan innehåller svar från både NCC-personal och UE. 
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6.3.2 Bostadsprojekt Södertälje 

Av 9st tillfrågade yrkesarbetare så svarade 9st, varav alla uppfyllde kraven om minst tre 

veckors arbetstid på den aktuella arbetsplatsen. Av dessa var 9st från NCC och inga UE. 

Svarsfrekvensen uppgick till 100 % 

 

 

 

Då man studerar resultaten kan man konstatera att de visar en väsentlig skillnad mellan 

projektet i Luleå, där man ej tillämpat NCC Projektplanering, jämfört med projektet i 

Södertälje, där man har tillämpat metoden. Skillnaderna syns i både störningsdelen samt delen 

om planering och tydlighet, om än den är störst inom störningsdelen. 
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7 Analys 

7.1 Jämförelse mellan NCC Projektplanering & Last Planner System 

NCC Projektplanering är på samma sätt som LPS uppbyggt efter de idéer som definierar Lean 

Construction. Egentligen kan man säga att NCC Projektplanering är baserat på Last Planner, 

då det kom mycket senare. Båda arbetsmetoderna kan beskrivas som verktyg för at skapa och 

planera efter ett effektivt arbetssätt under hela produktionsprocessen. Man har lyft aspekter 

som bygger på visualitet, flöde och systemtänk, men den kanske största delen av NCC 

Projektplanering handlar om att bygga en universell förståelse mellan de olika 

projektdeltagarna. Likheterna blir tydliga då man jämför upplägget av de olika 

planeringsnivåerna: 

Tabell 4: Jämförelse av Last Planner och NCC Projektplanering 

Last Planner System NCC Projektplanering 

Master Schedule Huvudplanering 

Pull Phase Planning Fasplanering 

Lookahead Planning ”Sunda” aktiviteter 

Weekly Work Plans Rullande veckoplanering 

Learning  

 

Båda metoderna strävar efter att frångå den traditionella modellen där varje entreprenör enbart 

ser till sin egen förmåga och utför sin egen planering, varpå en person, vanligtvis platschefen, 

integrerar dessa till en gemensam plan. Istället ser man till de fördelar som finns, och uppstår, 

när man tillsammans planerar och diskuterar genomförandet av projektet som helhet och i och 

med det, skapar denna genomgående förståelse för alla nyckelaktiviteter inom projektet, 

oavsett vilken aktör det är som genomför dessa. 

Då man arbetar tvärfunktionellt som ett team så uppnår man dessutom en bredare 

kompetensbredd och kan arbeta med flera med flera aspekter av produkten samtidigt, och 

genom att arbeta tätt tillsammans så uppstår även en teameffekt som förbättrar 

kommunikationen och ökar engagemanget i gruppen (Sebestyén, 2009). 

Ser man åter till de nyckelprinciper som härrör till Lean Construction så kan man hitta 

ytterligare en mycket värdefull detalj som NCC Projektplanering bidrar med, minimering av 
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slöseri. Då olika deltagares planer inte samordnas i planeringsstadiet faller de, vilket skapar 

slöseri av tid och pengar. Detta eftersom planen då måste revideras, vilket innebär att någon 

eller några av projektdeltagarna får göra om i princip samma arbete med nya förutsättningar. 

Dessa förutsättningar hade man fått tillgång till direkt om man hade arbetat enligt NCC 

Projektplanering, och det hade blivit rätt från början. 

Något som det fokuseras på mer i LPS än i NCC Projektplanering är lärande-delen. Det har i 

dokumentstudien ej framkommit något konkret sätt att lära sig av sina misstag, man brukar 

tala om erfarenhetsåterföring. Erfarenhetsåterföringen är viktig att systematisera då den gör 

att man slipper göra samma misstag flera gånger, samt att man slipper ”uppfinna hjulet igen”, 

dvs. att man inte behöver utreda frågetecken som någon annan utrett vid ett tidigare tillfälle 

och därmed undviker man slöseri i form av  
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7.2 Analys av intervjuresultat 

Intervjuerna som genomförts med personer på den studerade arbetsplatsen visar att det inte 

fungerar dåligt att arbeta enligt en den traditionella metoden, vilket i sig inte är oväntat då det 

är en metodik som även den både fungerat och utvecklats under många år. Däremot talar 

intervjuerna om för oss att det finns en vilja att förbättra sig ytterligare och att det finns en 

förståelse för nyttan som uppstår då man använder ett system som främjar 

produktionskontrollen. Man säger sig se möjligheter snarare än svårigheter vid en 

implementering, men det som hindrar eller hämmar förändringsarbetet är tidsbrist, stressiga 

situationer samt avsaknad av stödfunktioner inom organisationen, speciellt i startläget. Vidare 

är det inte alla som hört talas om NCC Projektplanering, trots att det finns tillgängligt. Att 

skapa och tillhandahålla något som inte folk får kännedom om är slöseri av tid och resurser.  

Denna sammanfaller till viss del med den studie av Fernandez-Solis et al, (2012) som 

berördes i avsnitt 2.3.7.1, där man såg att bl.a. följande punkter försvårade en implementering 

av LPS: 

 Bristande ledarskap 

 Tröghet i organisationen 

 Brist på utbildning (inom LPS) 

 Bristande erfarenhet & kunskap (om LPS, speciellt bland de högre cheferna) 

Flera av intervjuobjekten uttrycker en vilja att skapa mer delaktighet hos projektdeltagarna, 

och speciellt hos underentreprenörer som annars har en tendens att vilja följa den planen som 

tillhandahålls, vare sig den är ”rätt” eller inte. Detta förfarande är något som både LPS och 

NCC Projektplanering ämnar frångå, då man i dessa två system involverar alla grupper på ett 

mer samarbetesorienterat sätt vid fasplaneringarna och veckomötena, där man använder 

visuella hjälpmedel för att tillsammans sätta upp mål och milstolpar och sedan planera som ett 

team för att uppnå dessa. 

Även då man sammanställer det man vill uppnå ser man att det sammanfaller väl med de 

effekter som Fernandez-Solis et al, (2012) identifierade vid projekt som lyckats implementera 

Last Planner i sin verksamhet. 

Man kan även se att det finns delade uppfattningar om vad projektstyrning egentligen innebär, 

och vad Lean och LPS är för något, vilket inte är ovanligt och som också styrks av Kerzner 

(2013). För att skapa en samsyn om dels vad man gör, men också varför man gör det krävs det 

att man utbildar personalen i produktionsstyrningssystem.  
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7.3 Analys av enkät 

7.3.1 Störningar 

Nedan: stapeldiagram över svarsfördelningen för respektive projekt gällande enkätfrågorna 

om hur ofta yrkesarbetarna på de olika projekten upplevde sig störas av olika kategorier av 

störningsmoment. 

 

 

Figur 28: Jämförande illustration av enkät; Del 1: Störningar 
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Då man ser till jämförelsen mellan de två olika projekten så blir det tydligt att man upplever 

störningar i sitt arbete oftare på det projekt där man ej tillämpat NCC Projektplanering än där 

man använder systemet. Tittar man på projektet i Luleå så ser man att frekvensen är generellt 

högre i alla kategorier, och 2/3 av kategorierna upplevs av vissa tillochmed dagligen. Sedan är 

det allvarligt att man dagligen upplever sig sakna fallskydd på en arbetsplats. 

De två kategorierna som upplevs mest frekvent i Luleå är störningar på grund av att 

föregående arbeten ej är färdigställda, samt störningar på grund av att material blockerar 

arbetsytan. Dessa två kategorier är enligt Ballard (2000) och Ballard (1997) båda orsaker till 

att aktiviteter ej blir utförda enligt plan.  

Båda problemkategorierna går att motverka, vilket beskrivs inom LPS och även i NCC 

Projektplanering, och det gör man genom att arbeta enligt Lookahead-planning (Hamzeh, et 

al., 2012) respektive Sunda aktiviteter samt att arbeta med visuell styrning och en dynamisk 

APD-plan (Mettävainio & Hultberg, 2015). Effekten av detta är enligt Ballard et al, (2007) att 

fler aktiviteter blir utförda enligt plan, som nämnts i avsnitt 4.1.1.5 

Då man jämför detta med projektet i Södertälje där man tillämpat NCC Projektplanering i stor 

utsträckning ser man att ingen av störningskategorierna upplevs inträffa dagligen och endast 

ett fåtal inträffar varje vecka, varav den största kategorin där är störningar p.g.a. att material är 

skadat vilket i grunden är ett leverantörsproblem som i första hand skall hanteras i 

inköpsavtalen, dock drabbar konsekvenserna av problemen även produktionen. 

Detta bekräftar bilden av att man har lyckats uppnå ett jämnare flöde i det projekt där man 

använder NCC Projektplanering, då störningar gör att flödet blir varierande och att det uppstår 

ojämnheter vilket är precis vad man vill undvika enligt Leans principer. 
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7.3.2 Planering och tydlighet 

 

Figur 29: Jämförande illustration av enkät; Del 2: Planering och tydlighet 

Inom denna kategori var inte skillnaden lika talande, men ändock till fördel för 

Södertäljeprojektet där man använder sig utav NCC Projektplanering. Den största skillnaden 

finner vi i hur yrkesarbetarna upplever att kommande veckors planering redovisas, vilket 

också var en av de effekter som Fernandez-Solis et al, (2012) identifierade i sina studier. Det 

är också vad den visuella styrningen har som syfte att åstadkomma. Detta är troligtvis en 

konsekvens av att man placerat det visuella rummet på en plats där alla rör sig, som i 

förlängningen är en konsekvens av att man redan innan etableringen bestämt att man skall 

arbeta enligt systemet.  

Utformningen av etableringen bidrar även till att skapa en gemensam planering mellan olika 

yrkesgrupper som baseras på kommunikation och samarbete. Den hjälper även organisationen 

frångå den traditionella styrningsmodellen där man mest ser till sitt eget moment vilket 

Ballard & Howell (2012) beskriver som ett problem.  

Tydligt är även att de som arbetar enligt NCC Projektplanering i större omfattning vet vilka 

mål man arbetar efter, vilket även det är en effekt av en god visuell styrning 

Jag vet vilka
arbetsmiljöregler
som gäller och var

dessa finns att
läsa

Jag upplever att
planeringen för

kommande veckor
redovisas tydligt

Jag har möjlighet
att påverka
planeringen

Jag vet vad jag
skall göra om jag

blir sysslolös

Jag vet vilka mål vi
jobbar efter

Stämmer helt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stämmer inte 

Planering och tydlighet 

Luleå

Södertälje
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8  Diskussion & slutsatser 

Hur skall NCC arbeta med Lean och visuella hjälpmedel för att förbättra 

produktionsstyrningen inom projekten? 

För att fortsätta vara ett företag i framkant måste NCC fortsätta arbeta på central nivå med att 

få ut sitt system för projektplanering till alla enheter, då det visat sig att alla inte har 

kännedom om att det finns. Detta gör att man redan här strider mot Leans definition enligt 

Juran & De Feo (2010) att optimera sina processer genom att minimera slöseri; att ta fram ett 

system som sedan inte kommuniceras ut är per definition en form av slöseri. 

Det behövs större engagemang och kunskap hos chefer på hög- och mellannivå, samt ökad 

tydlighet med att målsättningen är, och kommer att fortsätta vara, att arbeta enligt Lean, samt 

att detta sker med hjälp av de verktyg som finns inom organisationen. För att lyckas med detta 

måste man sätta upp mål för varje nivå. Målen ska vara mätbara och följas upp. 

På NCC har man även introducerat digitala verktyg som t.ex. BlueBeam för att hjälpa 

arbetsledningen att visualisera situationer eller förhållanden och skapa APD-planer som är 

enkla att anpassa och uppdatera. Det räcker dock inte at göra dessa verktyg tillgängliga, man 

måste även verka aktivt för att de skall användas, i synnerhet av den äldre, kanske ej speciellt 

datorvana generationen. Detta kan ske genom exempelvis interaktiva utbildningar. 

För att stävja det uttalade problemet att underentreprenörer tenderar att blint lita på 

huvudentreprenörens övergripande planering och ej ta något större ansvar för samspelet 

mellan projektdeltagarna måste NCC verka för att i enlighet med LPS få dessa aktörer mer 

delaktiga i planeringsarbetet och ge löften om att aktiviteterna i planeringen går att utföra 

under de förutsättningar som man tillsammans är överrens om. 
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Vad finns det för hinder och drivkrafter att arbeta enligt NCC Projektplanering? 

NCC Projektplanering är sammantaget ett bra verktyg. Analysen visar att det finns många 

fördelar att hämta vid en implementering, varav de största är minskad variation i form av 

störningar samt ökad tydlighet av aktuell planering. Det sammanfaller väl med de principer 

som det framgångsrika LPS bygger på, och fångar upp huvudprinciperna inom Lean. Det kan 

dock utvecklas ytterligare och kompletteras med tydliga funktioner om hur man skall jobba 

med erfarenhetsåterföring (lärande), som enligt Lean Construction Institute (2016) är en 

nyckelprincip inom LPS. Att skapa lärande genom erfarenhetsåterföring är dock ingen lätt 

uppgift då tanken är att man ska ta de lärdomar erfarenheterna ger utan att uppleva 

erfarenheten själv. För att uppnå detta måste man avsätta tid och skapa dialog mellan de som 

faktiskt upplevt momenten och de som skall lära sig av deras erfarenheter. 

Vad som hindrar en implementering är främst avsaknaden av kontinuerliga stödfunktioner, 

och speciellt för de som precis börjat använda systemet då det antas ta tid innan man är så 

pass säker på systemet att man genom egen förmåga kan lösa svårigheter som uppstår. Enligt 

nästan all litteratur som berör Lean så måste det även finnas tydligt uppsatta mål när man 

arbetar med planering. Detta borde även gälla då man planerar för att arbeta enligt Lean eller 

NCC Projektplanering, så att det inte längre är något val att arbeta enligt de traditionella 

metoderna då detta innebär att man fortsätter på samma sätt som man alltid gjort, vilket inte 

leder till någon förändring. 
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Hur skulle en implementering av ett sådant arbetssätt kunna gå till för en enhet på NCC 

i Luleå? 

Man skall till att börja med tänka över vad man vill uppnå med en implementering av Lean 

och system som LPS eller NCC Projektplanering, men också överväga i vilken omfattning 

man ska använda sig av systemen. Detta är högst beroende av projektets storlek och 

komplexitet, då man måste skilja på exempelvis ett fönsterbyte och att producera ett sjukhus. 

Det är viktigt att de delar man använder sig av används på rätt sätt och underhålls i 

kontinuerligt för att alltid ligga i fas med produktionen, oavsett om det är visualisering eller 

planering. Sedan kan man spara mycket tid och energi på att i ett mycket tidigt skede 

bestämma att man skall arbeta enligt Lean. Genom att göra det kan man från början utforma 

projektets olika delar från etablering till bemanning för att det skall stämma överrens med den 

produktionskontroll man eftersträvar.  

Arbetsledning och platschef har i regel ont om tid då de befinner sig på projektet och 

aktionsforskningen visar att det är bra om någon utanför projektet kommer och hjälper till 

med att förklara hur man skall arbeta och varför man skall arbeta så, dels för att dessa 

personer skall känna sig trygga i att arbeta enligt en för många ny metodik, och dels för att de 

skall kunna kommunicera detta vidare till underentreprenörer och yrkesarbetare. Annars är 

risken att folk tappar tron på det man gör och det gör att engagemanget minskar. 

För att lyckas med en implementering av ett nytt arbetssätt oavsett om det gäller NCC eller 

någon annan organisation så krävs det att man skapar en tro bland deltagarna på vad man gör. 

Ser man till projektet i Södertälje (se avsnitt 6.2.2.1) så har de lyckats skapa en mycket 

välfungerande och visuellt anpassad produktionskontroll jämfört med den traditionella 

produktionsstyrningen (se avsnitt 7.3). Genom att tidigt planera och utforma arbetsplatsen 

efter hur man vill arbeta, samt involvera underentreprenörer i planeringsarbetet på ett mer 

omfattande sätt som kräver ett större ansvarstagande och förberedande inför möten. 

Genom att hålla korta pulsmöten på arbetsplatsen varje morgon så minskar man risken för att 

problem skall gå oupptäckta en längre tid då alla i produktionen har möjlighet att fånga upp 

dessa dagligen. Sedan krävs det att någon blir ansvarig för de åtgärder som krävs för att 

undanröja det. Dessa pulsmöten skall hållas utöver de veckovisa samordningsmötena där man 

på en mer övergripande nivå planerar produktionen efter vad som kan utföras och verkar för 

att hålla dessa planer. Lyckas man med det så är man på god väg att skapa ett jämt och bra 

arbetsflöde i produktionen vilket även bidrar till en bättre arbetsplats för alla. 
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10 Bilagor 

10.1 Intervjufrågor 

10.1.1 Arbetsledning på brf Arenan 

1. Personlig bakgrund 

a. Titel 

b. Yrkesroll 

c. Yrkesmässig bakgrund 

 

2. Produktionsstyrning 

a. Hur kommuniceras information på arbetsplatsen idag?  

b. Vilka visuella hjälpmedel använder ni för att kommunicera information? 

c. Ser du något problem med hur kommunikationen fungerar? 

d. Vad använder ni för mötesstruktur? (vanliga protokoll, visuella rummet etc.) 

e. Hur hanteras avvikelser? 

f. Hur arbetar ni med uppföljning och erfarenhetsåterföring? 

 

3. NCC Projektplanering 

a. Känner du till att NCC tagit fram ett verktyg för projektplanering? 

b. Har du/ni genomfört någon utbildning i NCC PP? 

c. Har du/ni beaktat NCC PP under planeringen av detta projekt? (Inom något 

projekt?) 

          Om nej, varför inte? 

 

4. Implementering 

a. Vad skulle ni vilja se för effekter av en implementering av NCC PP? 

b. Ser du några utmärkande hinder för att använda NCC PP? 

c. Är det något speciellt du skulle vilja se som en del av NCC PP eller visuell 

projektplanering i övrigt? 

 

5. Övrigt, fritt ord 
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10.1.2 Projektchef Luleå 

1. Bakgrund 

a. Namn och titel/yrkesroll 

b. Yrkesmässig bakgrund 

2. Produktionsstyrning 

a. Kan du beskriva hur du kommer i kontakt med produktionsstyrning utifrån din 

roll? 

b. När du kommer till en arbetsplats, vad gör du för att ta reda på vad som händer just 

nu? 

c. Vilken information tycker du är viktig att kommunicera visuellt på arbetsplatsen, 

och varför? 

För dig som besökare, och för dig som projektchef 

d. Kan du se några problem med hur det fungerar, i Luleå, idag? 

Om ja, vad kan orsaken vara? 

e. Om vi fokuserar på det visuella, hur skulle den ideala arbetsplatsen se ut? 

3. NCC projektplanering 

a. Har du stött på NCC Projektplanering vid något tillfälle? 

Om ja, i vilket sammanhang? 

b. Vad tycker du om det, bra eller dåligt? 

c. Från din position, verkar du för att platscheferna skall använda sig av NCC PP? 

d. I NCC PP så beskrivs det visuella rummet, kan du se någon nytta med att upprätta 

ett sådant i projekten? 

4. Implementering 

a. Om vi skulle införa ett sådant arbetssätt här i Luleå, vilka effekter tror du skulle 

komma, och vilka effekter skulle du vilja se? 

b. Kan du se några hinder för att börja arbeta med NCC PP (Det visuella rummet, 

sunda aktiviteter, Huvudplanering, fasplanering, detaljplanering etc.) 

c. Är det något du tycker NCC PP saknar, eller något som är överflödigt? 

Övrigt? Fritt ord. 
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10.2 Enkät 

Enkät om produktionsstyrning och störningar 

Instruktioner 

Denna enkät är en del av ett examensarbete som genomförs på Luleå Tekniska Universitet i samarbete 
med NCC. För att få en bild över hur produktionspersonal upplever störningar samt hur planering 
kommuniceras på arbetsplatsen skulle vi uppskatta om Ni tog Er tid att svara på frågorna nedan. 
Deltagandet är anonymt. 

För att svara; ange ditt svar till vänster om frågan ELLER ringa in ditt svarsalternativ. 

 

Del I: Grundinformation 

 

Del II: Störningar 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Jag tillhör: 

 a. NCC 

 b. UE 

 c. Annat 

2)  Jag har arbetat på denna arbetsplats under: 

 a. Mer än 3 veckor 

 b. Mindre än 3 veckor 

3)  Jag upplever att jag störs i mitt arbete p.g.a. att fallskyddsanordningar saknas… 

 a. Dagligen 

 b. Varje vecka 

 c. Någon gång i månaden 

 d. Mindre än en gång i månaden 

4)  Jag upplever att jag störs i mitt arbete av att material saknas eller är slut… 

 a. Dagligen 

 b. Varje vecka 

 c. Någon gång per månad 

 d. Mindre än en gång i månaden 
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5)  Jag upplever att jag störs i mitt arbete av att material är skadat… 

 a. Dagligen 

 b. Varje vecka 

 c. Någon gång i månaden 

 d. Mindre än en gång i månaden 

6)  Jag upplever att jag störs i mitt arbete av att material ligger svåråtkomligt... 

 a. Dagligen 

 b. Varje vecka 

 c. Någon gång i månaden 

 d. Mindre än en gång i månaden 

7)  Jag upplever att jag störs i mitt arbete för att material blockerar min arbetsyta… 

 a. Dagligen 

 b. Varje vecka 

 c. Någon gång i månaden 

 d. Mindre än en gång i månaden 

8)  Jag upplever att jag störs i mitt arbete för att rätt utrustning/maskin saknas… 

 a. Dagligen 

 b. Varje vecka 

 c. Någon gång i månaden 

 d. Mindre än en gång i månaden 

9)  Jag upplever att jag störs i mitt arbete för att många arbetar tätt inpå varandra… 

 a. Dagligen 

 b. Varje vecka 

 c. Någon gång i månaden 

 d. Mindre än en gång i månaden 

10)  Jag upplever att jag störs i mitt arbete för att föregående arbeten ej är färdigställda… 

 a. Dagligen 

 b. Varje vecka 

 c. Någon gång i månaden 

 d. Mindre än en gång i månaden 
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Del III: Planering och tydlighet 
 

 

 

 

 

 

 

11)  Jag upplever att jag störs i mitt arbete p.g.a. bristfälliga handlingar… 

 a. Dagligen 

 b. Varje vecka 

 c. Någon gång i månaden 

 d. Mindre än en gång i månaden 

12)  Jag vet vilka arbetsmiljöregler som gäller och var dessa finns att läsa 

 a. Stämmer helt 

 b. Stämmer delvis 

 c. Stämmer inte 

13)  Jag upplever att planeringen för kommande veckor redovisas tydligt 

 a. Stämmer helt 

 b. Stämmer delvis 

 c. Stämmer inte 

14)  Jag upplever att jag har möjlighet att påverka planeringen 

 a. Stämmer helt 

 b. Stämmer delvis 

 c. Stämmer inte 

15)  Om jag blir sysslolös av någon anledning, så vet jag vad jag kan göra istället 

 a. Stämmer helt 

 b. Stämmer delvis 

 c. Stämmer inte 

16)  Jag vet vilka mål vi jobbar efter och kan följa upp hur väl de uppfylls 

 a. Stämmer helt 

 b. Stämmer delvis 

 c. Stämmer inte 


