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II 

 

SAMMANFATTNING 

 

Projektering av bostäder är i regel ett komplext arbete där flera personer behöver samarbeta för 

att leverera handlingar som underlag till produktion. Ett fungerande kommunikationssystem 

behövs för att samordna arbetet. Visuell planering underlättar kommunikationen. KI-VP eller 

Knowledge Innovation – Visual Planning är en metod som kombinerar en visuellt presenterad 

planeringstavla tillsammans med frekventa fysiska möten. Uppföljning av projekt och dess 

planering behövs för att säkerställa att de uppfyller sina uppsatta mål.  

Värdeflöde är den serie av aktiviteter som skapar ett värde för en kund. Aktiviteter kan vara 

antingen värdeskapande eller icke värdeskapande och det finns slöserier som kan identifieras 

genom värdeflödeskartläggningar. Kartläggningen är en process att systematisk samla in data 

och analysera den. Målet är att hitta det bästa sättet för flödesenheter att flöda genom 

verksamheten. Mätetal används för återkoppling kring processen. Mätetalet PPU (procent 

planlagt utfört) beräknar en kvot mellan hur många aktiviteter som färdigställt gentemot totalt 

antal inplanerade aktiviteter under en tidsperiod. 

Syftet med examensarbetet är att analysera om uppföljning av visuell planering inom 

projekteringsfasen av industriellt husbyggande kan genomföras med hjälp av 

värdeflödeskartläggning och mätetal som skapar förståelse för hur planeringen kan förbättras. 

Studien har genomförts med hjälp av insamling av data från ett företag som arbetar med KI-VP 

som planeringsverktyg. Mätdata från det digitala verktyget i form av PPU har tillhandahållits 

och analyserats. En värdeflödeskartläggning utfördes för ett värdeflöde inom projekteringen på 

företaget. Även intervjuer med representanter från företaget har utförts för att komplettera 

studien.  

En hög andel av projekten visar sig ha lågt värde på PPU. Sena delar av projekteringen är de 

som står för de största andelarna. Rapporterna behöver till viss del justeras för att visa 

rättvisande resultat. Andra orsaker till att planeringen inte följs beror på påverkan av externa 

leveranser och hög arbetsbelastning. En djupare analys på specifika kort i planeringen gjordes 

för att identifiera möjligheter till förbättringar av planeringen. En värdeflödeskartläggning 

genomfördes där process-, ledtid, efterfrågetakt och beroenden till andra kort identifierades. 

Kartläggningen pekade på möjligheter till förbättring av planeringen.  
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ABSTRACT 

 

Housing design is usually a complex work where several people need to collaborate to deliver 

documents as a basis for production. A functioning communication system is needed to 

coordinate the work. Visual planning facilitates communication. KI-VP or Knowledge 

Innovation - Visual Planning is a method that combines visually presented planning boards 

along with frequent physical meetings. Monitoring of projects and their planning is needed to 

ensure that they meet their set goals. 

Value flow is the series of activities that create a value for a customer. Activities can be either 

value creating or non-value creating, and there are wastes that can be identified by value 

stream mapping. The mapping is a process of systematically collecting data and analyzing it. 

The goal is to find the best way for flow units to flow through the organization. Metrics are 

used for feedback around the process. The metric PPC (percentage planned completed) 

calculates a quota between how many activities was completed successfully against the total 

number of planned activities over a period of time. 

The purpose of the thesis work is to analyze whether follow-up of visual planning in the 

design phase of industrial housing construction can be carried out using value stream mapping 

and metrics that provide an understanding of how planning can be improved. The study has 

been conducted by collecting data from a company that works with KI-VP as a planning tool. 

Measurement data from the digital tool in the form of PPC has been provided and analyzed. A 

value stream mapping was performed for a value flow within the design process of the 

company. Interviews with representatives of the company have also been conducted to 

complete the study. 

A high proportion of the projects prove to have a low value on PPC. Late parts of the design 

process are those that are responsible for the largest shares. The reports need to some extent be 

adjusted to show accurate results. Other reasons why the planning is not followed depends on 

the impact of external deliveries and high workload. A deeper analysis of specific cards in the 

planning was made to identify opportunities for improvement of the plan. A value flow 

mapping was conducted where process, lead time, demand rate and dependencies to other 

cards were identified. The survey pointed to opportunities for improvement of the planning. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Att bygga hus kräver samordning av flera parter för att färdigställa ett projekt utifrån den vision 

som har lagts fram. Beställare ger de första riktlinjerna för hur huset ska byggas. Den 

informationen ska under projekteringsfasen inarbetas inför produktion. Då det idag behöver 

byggas bostäder för efterfrågan på marknaden så står projekteringen av bostäder inför 

utmaningen att utveckla sitt arbetssätt för att möta de krav som ställs på att vara tidseffektiv och 

rationell. En värdeflödeskartläggning av kedjan av information och produktion av handlingar 

inom projektering kan ge perspektiv på vad som kan förbättras. Det här examensarbetet har 

som mål att undersöka hur uppföljning av planering inom projektering av bostäder kan ske. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att analysera om uppföljning av visuell planering inom 

projekteringsfasen av industriellt husbyggande kan genomföras med hjälp av 

värdeflödeskartläggning och mätetal som skapar förståelse för hur planeringen kan förbättras. 

1.3 Forskningsfrågor 

• Hur går det att använda mätetal för att följa upp visuell planering för projekt inom 

projekteringsfasen av bostäder? 

• Hur kan en värdeflödeskartläggning lyfta fram kritiska delar i en projektplanering och 

skapa förslag till förbättringar av planeringen?  

1.4 Avgränsningar 

- Examensarbetet utförs som en fallstudie på ett företag inom industriellt byggande av 

flerbostadshus. 

- Företagets metod för verksamhetsutveckling (Lean) ligger till grund för studien. 

- Mätetalet eftersöks från litteratur inom Lean och data samlas in från företagets digitala 

planeringsverktyg. 

- Värdeflödeskartläggning sker på företagets digitala planeringsverktyg. 
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2 LITTERATURSTUDIE 

2.1 Projektering av bostäder 

Byggprocessen kan definieras som den process där det skapas och förvaltas byggnader och 

anläggningar. Den består av tre olika delprocesser som benämns projektering-, produktions- 

och förvaltningsprocessen. Det är under själva produktionsprocessen som byggnaden fysiskt 

framställs. Under den inledande processen projektering ska kraven på byggnaden identifieras, 

beskrivas och kommuniceras, däribland byggnadens omfattning, funktion och utformning. 

Projekteringsprocessen startar med att ett behov identifieras som en byggnad ska uppfylla. 

Detta behov bearbetas och presenteras i slutet av processen i form av detaljerade ritningar och 

beskrivningar. (Hansson, Olander, Landin, Aulin, & Persson, 2015) 

Projekteringens roll i byggprocessen är att skapa och presentera en byggnad utifrån byggherrens 

framförda behov. I regel är projektering ett komplext arbete där många personer behöver 

samarbeta för att kunna leverera slutprodukten för projekteringen, det vill säga handlingar som 

kan användas för att uppföra byggnaden under produktion. Projektering av bostäder kan ses 

som ett lagarbete där ett fungerande kommunikationssystem mellan deltagarna behövs för att 

samarbetet ska fungera. (Nordstrand, 2008) 

Figur 1. Övergripande bild över projekteringsprocessen. Upprättad efter Nordstrand (2008), 
Hansson m.fl. (2015) samt Lidelöw m.fl. (2015). 
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Figur 1 visar översiktligt hur projekteringsprocessen inom byggprojekt ser ut. Innan 

projekteringsskedet startas så utförs ett programskede där utredningsarbete och programarbete 

genomförs för att bestämma vilka behov som byggnaden ska uppfylla. Utredningsarbetet 

utmynnar i ett beslutsunderlag där ett första utkast av projektets omfattning presenteras. 

Slutresultatet från programarbetet är ett byggnadsprogram som används som beslutmaterial för 

om projektet ska genomföras eller inte. (Hansson, Olander, Landin, Aulin, & Persson, 2015) 

Projekteringsarbetet genomförs efter ett systematiskt mönster där ett steg i taget tas, arbetet går 

från att besvara övergripande frågor till mer och mer detaljerade. Projektering delas generellt 

upp i tre skeden; gestaltning, systemutformning och detaljutformning. Resultaten från dessa 

skeden presenteras i förslagsritningar, systemhandlingar respektive bygghandlingar. 

Gestaltningsskedets uppgift är att komma fram till ett huvudalternativ för hur byggnaden ska 

utformas i stort utifrån de krav som ställs upp i byggnadsprogrammet från initiala utredningar. 

Under systemutformningen ska byggnadens konstruktion- och installationssystem fastställas. Sist 

ska bygghandlingar presenteras under detaljutformningen vilket innehåller all den information 

som behövs för att uppföra byggnaden under produktionen. (Nordstrand, 2008) 

I byggprojekt förekommer det ett antal roller som fyller en funktion inom projektet. Vissa 

aktörer är unika för respektive projekt men normalt finns det samma typer av aktörer inom ett 

byggprojekt. Några av dessa aktörer är beställaren eller byggherren, konsulter och projektörer 

samt entreprenörer. Beställaren är den som står som uppdragsgivare för projektet och har det 

övergripande ansvaret för projektet. En byggherre definieras som den som för egen räkning 

uppför en byggnad eller en anläggning. Beställaren och byggherren är vanligen samma person 

eller organisation. För att definiera projektets utformning tar beställaren in hjälp av konsulter 

och projektörer som utför analyser av behovet och förutsättningarna samt presenterar de 

handlingar som byggnaden ska uppföras med. Dessa handlingar kan bestå av till exempel 

utredningar, rapporter, ritningar och beskrivningar. Då det idag ställs högre krav på kunskap 

inom byggandet så finns det flera områden där specialkompetenser tas in som konsulter, bland 

annat för ljudutredningar, brandskydd och hållbarhet. De som producerar den fysiska 

byggnaden utifrån de framställda handlingarna kallas entreprenörer. Dessa finns inom olika 

områden, bland annat bygg, VVS och el. (Björkholm & Brattberg, 2013) 

Inom industriellt byggande tillkommer en del inom projekteringsfasen, produktionsberedning. 

Byggnaden presenteras på samma sätt som inom generell projektering genom ritningar, 

beskrivningar och andra handlingar. Den tillkommande delen produktionsberedningen finns 
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för att skapa detaljerade ritningar som används som underlag till produktionen. Dessa 

handlingar behöver ofta vara exakt utformade då informationen bland annat används till 

datafiler som styr maskiner inom produktionen. (Lidelöw, Stehn, Lessing, & Engström, 2015) 

2.2 Visuell planering 

En arbetsplats är bäst utformad då medarbetarna får använda flera sinnen (Liker, 2009). Hjärnan 

kan lättare hantera information som ges visuellt istället för i text (Lindlöf & Söderberg, 2011). 

Kommunikation underlättas genom att använda ett visuellt planeringssystem. Visuell planering 

är ett verktyg för att bland annat minska felaktigheter och missförstånd, underlätta att utföra 

arbetsuppgifter i rätt tid och öka produktiviteten. Syftet med visuell planering är att från en 

uppdaterad och aktuell planering snabbt kunna identifiera avvikelser samt säkerställa kvaliteten i 

projektet. Det ger en överblick av arbetssituationen. Målet är att den ska vara enkelt utformad 

och illustrera bara det som är aktuellt för arbetsflödet, samt vara lätt att sätta sig in i. (Liker, 

2009) 

Visuell planering består av en tavla som visuellt visar planeringen av projekt samt frekventa 

fysiska möten där tavlan uppdateras. Det handlar om att med hjälp av visuella medel enkelt visa 

vilka arbetsuppgifter som finns i ett projekt och vilken status de har. Att använda sig av visuell 

planering ger att kunskapsutbyte underlättas och samarbete förbättras mellan medarbetare. Den 

förenklar kommunikationen i projekt då det finns en överblick över arbetsuppgifterna och 

frekventa, korta möten uppmanar till effektivare kunskapsöverföring. Mötena underlättar också 

att koordinera arbetsuppgifterna mellan projektmedlemmarna. (Lindlöf & Söderberg, 2011) 

Den visuella tavlan är uppbyggd som en enkel matris. Raderna representerar 

projektmedlemmarna och kolumnerna tidsperioder så som till exempel veckor. Aktiviteter och 

leveranser noteras på kort som placeras ut på tavlan. Traditionellt skapas tavlan ofta på 

whiteboard-tavlor och planeringen sker med hjälp av post it-lappar, se Figur 2. Som ett 

komplement till planeringstavlan hålls korta frekventa avstämningsmöten, i många fall dagligen, 

som tar oftast maximalt 15 minuter. Mötena hålls stående och regeln är att inga djupgående 

diskussioner ska föras på mötena. Mötet är till för att ventilera eventuella problem i projekten 

och skapa en gemensam överblick kring hur projektet framskrider. (Lindlöf & Söderberg, 

2011) 
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Figur 2. Exempel på visuell planeringstavla med olika tidsspann (Stenholm, Bergsjö, & Catic , 
2016). 

Visuell planering härstammar från det japanska konceptet Lean Product Development (LPD) 

(Stenholm, Bergsjö, & Catic , 2016). Det utvecklades inom bilindustrin för att höja takten 

inom produktutvecklingsprocessen. En vidareutveckling av konceptet har sedan skett för 

byggbranschen där generellt en från/till-matris tjänar en central roll. Den lyfter upp frågor 

mellan olika aktörer inom projektet så att alla ska se problemen som finns och behöver lösas. 

Då produktutvecklingen inte sker inom varje projekt för en industriell byggare så blir från/till-

matrisen inte lika aktuell som för en generell byggare. Istället finns det behov av en statustavla 

för att kontrollera processens takt. Den sätter in processtegen i projekten och status i de olika 

delprocesserna visas med färger. (Lidelöw, Stehn, Lessing, & Engström, 2015) 

2.2.1 AGILE 

Agile översätts till smidig, vig eller lättrörlig. Grundtanken i agila projekt är att mindre 

leveranser av det som ska utvecklas regelbundet redovisas till beställaren. Det gör att projektet 

utvecklas löpande i ett nära samarbete mellan den som skapar produkten och den som beställer 
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den. Det agila synsättet prioriterar den mänskliga kontakten framför formella dokument. 

Arbetssättet hjälper beställaren att enklare styra projektet och risken minimeras för att arbete 

utförs som inte skapar nytta för slutresultatet. (Hansson, Olander, Landin, Aulin, & Persson, 

2015) 

Agila metoder har utvecklats inom IT-branschen och är ett samlingsnamn för ett antal olika 

metoder. Två nyckelord inom agila metoder är effektivitet och flexibilitet. Arbetet sker 

iterativt då resultat levereras löpande under projektets gång och de färdigställda delarna 

undersöks för att förbättra och förändra delarna successivt. (Gustavsson, 2016) 

Att visualisera problem och status är en återkommande princip inom agila metoder. 

Informationstavlor ska sprida information. Det blir lättare att komma överens om vad som ska 

utföras när saker synliggörs. Två exempel på metoder som använder visuella tavlor inom agile 

är Scrum och Kanban. (Björkholm & Brattberg, 2013) 

Scrum är en projektstyrningsmetod där ett team arbetar i iterationer eller så kallade sprintar 

under en bestämd tidsperiod, till exempel två veckor. En översiktlig bild av scrumprocessen 

visas i Figur 3 nedan. En sprint innehåller ett planeringsmöte för sprintstart, dagliga 

synkroniseringsmöten samt ett sprintslut där arbetet granskas och ett återblicksmöte genomförs 

för att utvärdera och förbättra processen. Vid sprintstart så presenterar produktägaren för 

utvecklingsteamet en prioriterad och tidsuppskattad produktbacklog. Produktägaren är den 

som har koll på önskemål, ansvarar för att produktutvecklingen genererar värde till kunden 

samt prioriterar och förtydligar produktbackloggen. Produktbacklog är den att-göra-lista som 

beskriver vad som ska produceras. Inom en sprint finns det en backlog som är låst efter att 

sprinten har startats. Det arbete som tagits in i en sprint presenteras på en informationstavla, 

som består av ett rutnät med tre kolumner som representerar det som inte har påbörjats, det 

som arbetas med just nu och det är färdigställt. En burn down chart visar hur processen ligger 

till i tiden, där hur mycket arbete som finns kvar ställs mot antal dagar som sprinten har 

genomgått. (Björkholm & Brattberg, 2013) 
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Figur 3. Scrumprocessen (Björkholm & Brattberg, 2013) 

Kanban är ett alternativ till Scrum som istället för att dela upp arbetet i iterationer ser arbetet 

som ett ständigt flöde av arbetsuppgifter. Metoden syftar till att hjälpa att ständigt förbättra 

flödet genom ett par principer och tillvägagångssätt. Bland annat finns tillvägagångssättet att 

arbetsuppgifterna, processen och aktuell status, visualiseras på en Kanban-tavla. Tavlan ska visa 

flödet och hjälpa till med samarbetet inom arbetsteamet. Ett exempel på en Kanban-tavla 

presenteras i Figur 4. Ett dagligt synkroniseringsmöte genomförs för att hantera frågor kring 

flödet. (Björkholm & Brattberg, 2013) 

 

Figur 4. Kanban tavla (Björkholm & Brattberg, 2013) 
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Skillnaden mellan den visuella planeringstavlan som härstammar från teorier om Lean och de 

agila planeringstavlorna inom till exempel Scrum och Kanban är den horisontella axeln på 

tavlan. Se Figur 5 nedan. Inom den visuella planeringen består den axeln av en tidslinje. För 

Scrum och Kanban tavlorna består axeln av olika faser eller statusen på aktiviteten. (Stenholm, 

Bergsjö, & Catic , 2016) 

 

Figur 5. Skillnad mellan Lean visuell planeringstavla (vänster) och agila planeringstavlor (höger) 
(Stenholm, Bergsjö, & Catic , 2016). 

2.2.2 ICE (INTEGRATED CONCURRENT ENGINEERING) 

ICE eller Integrated Concurrent Engineering (integrerat samtida ingenjörsarbete) utvecklades 

av NASA och är ett koncept där som samlar samtliga inblandade i projektet i ett arbetsmöte där 

arbetet sker i en tredimensionell modell. Alla som är inblandade i projektet, däribland 

arkitekter, teknikkonsulter och beställare samlas i ett virtuellt rum där projektet byggs upp 

tillsammans. Detta ska ge en snabbare och mer kostnadseffektiv arbetsprocess. (Hansson, 

Olander, Landin, Aulin, & Persson, 2015) 

ICE används främst inom rymd- och bilindustrin. NASA lyckades med detta samverkande 

arbetssätt att minska arbetstiden för ett projekt från nio månader till tre veckor. Orsaken till att 

projekteringstiden minskade så drastiskt handlar om att tiden minskar mellan fråga och svar. På 

ett ICE-möte sitter erfarna och beslutsfattande projektörer i ett och samma rum. Produkten 

projekteras tillsammans och problem som uppstår löses direkt. Till skillnad från en traditionell 

projektorganisation som kan vara hierarkisk så är organisationen inom ICE mer likställd. Vid 

vanlig projektering så kan projektörerna ha flera projekt igång samtidigt, om ICE strikt följs så 

är projektören bara dedikerad till det aktuella projektet. ICE använder en kombination av 

projektörer med expertkunskap tillsammans med avancerade modell-, visualiserings- och 

analysverktyg. (Chachere, Kunz, & Levitt, 2009) 

Rummet där ICE-mötena genomförs består av flera skärmar med information kring projektet 

och databaser delas mellan projektdeltagarna. Metoden för ICE strävar efter att ta bort 
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störningar som är icke värdeskapande för deltagarna i sessionen, så som förtydliganden av 

målen, metoder eller val av termer samt väntan på svar. (Kunz & Fischer, 2012) 

2.2.3 KI-VP (KNOWLEDGE INNOVATION-VISUAL PLANNING) 

Metoden KI-VP som står för Knowledge Innovation Visual Planning och har utvecklats av 

Japan Management Association Consultants (JMAC). Metoden bygger på att arbetsuppgifterna 

i ett projekt är visuellt illustrerade på fysiska planeringstavlor i ett Obeya rum och frekventa 

möten hålls i rummet för erfarenhetsåterföring, analys av processen samt uppdatering av tavlan. 

Visuella tavlor används för att visa processen och framstegen i projekten samt för att skapa en 

känsla av flöde och helhetsperspektiv. Metoden möjliggör samtidig planering och visuell 

kommunikation av en strömlinjeformad arbetsprocess och beroenden mellan aktiviteter. 

Aktiviteter och leveranser är beskrivna och illustrerade på planeringstavlor. Mötena används för 

att skapa en plats för kunskapsöverföring och utrymme för problemdiskussion. Knowledge 

Innovation syftar till att använda erfarenhetsåterföringen och transparensen från den visuella 

planeringen för att lära och förbättra processen. (Jansson, Viklund, & Lidelöw, 2016) 

 

Figur 6. Obeya eller så kallat Lean-rum på studerat företag. 

Metoden KI-VP fokuserar på människorna i processen för att skapa innovativa produkter. Det 

är utifrån deltagarna i projektet som det aktuella läget framställs. Problem som existerar lyfts 

fram för att skapa en positiv drivkraft för förändring. När problemen har gjorts synliga så 

beskrivs och illustreras visuellt de uppgifter som behöver utföras inom processen på en 

planeringstavla. Den visuella tavlan används sedan för projektplanering, översyn och utförande 
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av processen. Verktyget visar en översikt över vad var och en i projekt ska utföra och samspelet 

mellan uppgifterna ser ut. När tavlan används i kombination med en daglig genomgång så 

skapar det ett samband för identifikation av problem och lösningar till dessa. Det går att 

använda verktyget till att identifiera flaskhalsar, belysa behov av utbildning eller områden att 

förbättra. Även mer detaljerad information om enskilda arbetstagares arbetsbörda och om icke 

planerade aktiviteters påverkan av projekt går att ta fram från verktyget. Granskning av enskilda 

uppgifter värde kan också analyseras och de uppgifter som inte schemalagts kan analyseras för 

att fastställa varför de uppstår, om de går att förhindra eller om de ska ingå i den övergripande 

projektplanen. (Hines, Francis, & Found, 2009) 

KI-VP är inte enbart ett verktyg för planering, det är även ett verktyg för att belysa problem, 

lärande och förbättring. KI syftar till att arbeta med det som stör, försvårar eller förhindrar 

arbetet. På en tavla för kritiska punkter kan medarbetare sätta upp lappar med problem som 

finns inom verksamheten. Problemen kan vara både små och stora, till exempel kan det belysas 

att det saknas leveranser, att någon behöver hjälp i arbetet eller att något behöver utföras fast 

det finns inte någon utsatt att göra det. Om en leverans i planeringen blir flyttad eller planeras 

om tre gånger så blir det också en kritisk punkt som behöver beaktas. Att kritiska punkter tas 

upp driver på förbättringsarbetet. Tas inte problemen upp så kvarstår det som gör att arbetet 

blir besvärligt eller förhindrat. (Thörnell & Widén, 2008) 

2.2.4 LAST PLANNER 

Last Planner är en metod för produktionsstyrning. Metoden innefattar en veckoplanering som 

har utgångspunkt i att skapa en arbetsstruktur som underlättar samordning vid genomförande 

av projekt. Fokus ligger på att innan en aktivitet ska startas ska alla förutsättningar för att 

utförande ska kunna ske vara klarlagda. Till exempel ska resurser med rätt kompetens finnas 

tillgängliga och arbete i anslutning till aktiviteten ska vara färdigställda och felfritt utförda. 

Tanken är att de personer som själva är involverade i aktiviteternas utförande, så kallade last 

planners, ska vara de som utför planeringen. (Toolanen, 2008) 

Last Planner fokuserar på att planering ska utföras med hänsyn till flöde och hur värde skapas 

samt pålitligheten i arbetsflöden. Det förespråkar att detaljerad planering ska ske nära då arbetet 

ska utföras och påtalar att det finns brister i att planera allt för långt fram i tiden. Metoden 

bygger på fem principer; den första beskriver hur aktiviteter som ska utföras ska vara möjliga att 

utföra, det vill säga förutsättningarna för genomförande behöver vara uppfyllda. Den andra och 

tredje principen beskriver hur aktiviteter som har utförts ska följas upp med hjälp av mätetal. 
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Även anledningarna till varför de aktiviteter som inte har färdigställts ska analyseras. Den fjärde 

principen är att reservaktiviteter ska användas som en buffert som kan utföras om planerade 

aktiviteter inte är möjliga att utföra. Sista principen är att aktiviteterna ska sammanställas i ett 

rullande schema som överblickar 3–12 veckor framåt. (Ballard H. G., 2000) 

Strukturen på Last Planner systemet bygger på de fyra nivåerna Should-Can-Will-Did. Should 

innehåller ett huvud- och fasschema som beskriver vad som borde utföras och av vem. Can 

innebär att arbeta med att göra schemalagda arbetsuppgifter färdiga för att kunna genomföras 

när de är inplanerade att genomföras. Will beskriver vad som kommer att genomföras av de 

förberedda arbetsuppgifterna under en specifik tidsperiod. Did analyserar vad som gjordes av 

det som var utlovat och vad som kan förbättras för att misslyckanden i planeringen inte ska 

upprepas. Figur 7 presenterar de olika nivåerna tillsammans med de metoder och mätetal som 

är kopplade till respektive nivå. Figur 8 visar hur dessa nivåer används i relation till varandra. 

(Ballard & Tommelein, 2016) 

 

Figur 7. Last Planner systemet utifrån Should-Can-Will-Did (Ballard & Tommelein, 2016). 
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Figur 8. Last Planner systemet med relationer mellan de olika planeringsstegen (Ballard & 

Tommelein, 2016). 

Det finns olika metoder för att genomföra de olika nivåerna inom Last Planner System. Pull 

planning är en teknik som används för att skapa planeringen för Should nivån. Sessioner för 

Pull planning ska innehålla representanter som ska utföra arbetet och har mandat att ta beslut. 

För bästa resultat så bör dessa personer samarbeta för att skapa en sekvens av arbetsuppgifter 

som bidrar till ett bra arbetsflöde. Tekniken innefattar att identifiera och definiera milstolpar 

samt att skapa förståelse för vad som krävs för att milstolpen ska anses uppfylld. Utifrån 

milstolparna arbetas sedan planeringen fram genom att ta steg tillbaka i processen. Planen skapas 

genom att klisterlappar sätts upp med vad som ska utföras och nödvändiga förutsättningar för 

genomförande beskrivs av inblandade. (Ballard & Tommelein, 2016) 
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Figur 9. Exempel på Last Planner System session (Ebbs, 2017). 

För att skapa en transparens i processen så nyttjas en visuell hantering av planeringen inom Last 

Planner genom kontrolltavlor med kort. Tavlan består av kolumner där den längst till vänster 

visar projektets områden. Resterande kolumner består av tidsspann i form av dagar, skift och 

veckor för den närmsta inplanerade tidsperioden. Aktiviteterna för de närmsta veckorna 

beskrivs på så kallade aktivitetskort. De innehåller information om arbetsområde, datum, 

aktivitet, arbetsresurser och varaktighet. Varje kort har en färg som matchar den övergripande 

planeringen där färgerna representerar olika arbetsområden inom projektet. Efter varje 

arbetspass identifierar ledaren om aktiviteterna har blivit genomförda eller inte. Har aktiviteten 

slutförts så vänds kortet, på baksidan är kortet färgad grön vilket indikerar att aktiviteten har 

slutförts. Det finns även problemkort som kan användas för att kommunicera om det finns 

problem som ledningen behöver uppmärksamma. Att använda tavlan ger möjlighet till att se 

eventuella kollisioner i arbetet men även möjligheter till att omstrukturera arbetet så att det till 

exempel kan starta tidigare. De förväntade fördelarna med att använda en visuell tavla är bland 

annat att koordinering och kommunikation i projektet förbättras, färre misstag begås samt att 

det går att lära sig att tänka förebyggande för att de inte ska ske. (Tezel, 2016) 

Dagliga korta, stående möten genomförs inom Last Planner System med involverade 

projektmedlemmar för att följa upp vilka åtaganden som har utförts, vilka det finns problem 

med att slutföra och för att belysa om det behövs någon hjälp för att kunna utföra 

arbetsuppgiften (Ballard & Tommelein, 2016).  
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2.3 Värdeflödeskartläggning 

2.3.1 VÄRDEFLÖDE 

En process betyder att föra något framåt. En process är en samling aktiviteter som tillsammans 

förädlar flödesenheter. En flödesenhet är en specifik, mätbar arbetsuppgift. Det är viktigt att 

processer definieras utifrån flödesenhetens perspektiv. Många organisationer definierar en 

process utifrån själva verksamheten och dess olika funktioner men flödesenheter ska ses som 

centrala i processen då det är vad som förs framåt. För att förstå flödeseffektivitet är det viktigt 

att definiera processen utifrån flödesenhetens perspektiv. Det vill säga definiera processen 

utifrån vilka behov som finns och när de är uppfyllda. (Modig & Åhlström, 2012) 

Värdeflöde är det flöde av aktiviteter som skapar värde för en kund. Det innehåller ett flöde av 

material och information i form av flödesenheter. Ett värdeflöde innehåller både aktiviteter 

som skapar värde och de som inte gör det. (Tapping & Shuker, 2003)  

Materialflödet inom kontorsarbete utgörs av den ström av uppgifter, antingen elektroniskt eller 

på papper, som är nödvändigt för att en tjänst ska anses utförd. Informationsflödet kan inom 

kontorsarbete vara svårare att dokumentera än inom produktion. När man följer ett värdeflöde 

på kontoret så följer man en tjänst, som kan resultera i en produkt, till skillnad från på 

fabriksgolvet då en produkt följs och hur den förädlas. (Keyte & Locher, 2008) 

Utgångspunkten är att det är viktigt att förstå vilka behov kunden har, internt inom 

organisationen likväl som externa kunder (Tapping & Shuker, 2003). Det finns två olika 

behov, ett direkt behov som ger ett konkret resultat samt ett indirekt behov som är själva 

upplevelsen av aktiviteten (Modig & Åhlström, 2012).  

Det som traditionellt fokuseras på inom organisationer är resurseffektivitet. Fokuset ligger på att 

ett effektivt sätt utnyttja de resurser som tillför värde, det vill säga de resurser som behövs för 

att producera en produkt eller leverera en tjänst. Resurseffektiviteten är ett mått på hur mycket 

en fysisk resurs utnyttjas i relation till en specifik tidsperiod. Organisationer är ofta indelade i 

olika funktioner och organiserade kring dessa funktioners resurser. Det anses viktigt att effektivt 

utnyttja resurser som finns, vilket faller sig naturligt för oss människor. (Modig & Åhlström, 

2012) 

En annan form av effektivitet är att fokusera på flödeseffektiviteten som är ett mått på hur 

mycket en flödesenhet förädlas under en specifik tidsperiod. Tidsperioden löper från den 
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tidpunkt då ett behov identifieras till den tidpunkt då behovet är tillgodosett. Det är viktigt att 

i en organisation effektivt uppfylla en kunds behov. Fokus ligger här på den enhet som förädlas 

inom en organisation. Inom tillverkningsprocesser är det till exempel en produkt. 

Flödeseffektivitet fokuserar på tiden från det att ett behov identifierats till dess att det är 

tillgodosett. Behovet tillgodoses genom olika aktiviteter. För hög lönsamhet och nöjda kunder 

är både resurseffektivitet och flödeseffektivitet viktiga. (Modig & Åhlström, 2012) 

Överföring av värde sker när en resurs tillför värde och flödesenheten erhåller värde. En hög 

resurseffektivitet är den tid då resurserna tillför värde är stor i förhållande till en viss tidsperiod.  

Resurser tillför så mycket värde som det är möjligt. Motsats är en hög flödeseffektivitet den tid 

flödesenheten erhåller värde är stor i förhållande till en viss tidsperiod, det vill säga den tid 

flödesenheten förädlas. Systemgränserna behövs för att beräkna flödeseffektiviteten och är det 

som bestämmer hur genomloppstiden mäts. (Modig & Åhlström, 2012) 

Aktiviteter klassificeras som antingen värdeskapande eller icke värdeskapande aktiviteter. 

Värdeskapande aktiviteter är aktiviteter som skapar ett värde för en kund. Fokuset ligger på 

värde för flödesenheten när den förädlas eller förs framåt i ett flöde. Icke värdeskapande 

aktiviteter är motsatsen, det vill säga de aktiviteter som inte skapar värde för kunden men kan 

vara nödvändiga i flödet som stödjande aktiviteter. (Modig & Åhlström, 2012) 

2.3.2 SLÖSERIER 

Arbetsprocesser på kontor är i många fall aktiviteter som stödjer den övriga affärsmodellen. Det 

finns olika typer av slöseri, listan nedan sammanställer åtta typer av slöserier på kontor som kan 

identifieras vid en värdeflödeskartläggning. (Keyte & Locher, 2008) 

1. Överproduktion  

2. Lager  

3. Väntan 

4. Överarbete 

5. Omarbete 

6. Rörelse  

7. Transporter  

8. Outnyttjad kreativitet 

Överproduktion syftar på att det produceras mer eller snabbare än vad som behövs inför 

kommande processteg. Lager kan vara att ha för många ärenden eller att handlägga ärenden i 
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satser. Väntan syftar på exempelvis responstid från system, svar som dröjer från kunder eller 

godkännande av andra personer. Överarbete är till exempel att skapa onödiga eller för 

omfattande dokument och omarbete syftar på fel som uppkommer och behöver åtgärdas. 

Rörelse syftar på människors förflyttningar, till exempel till skrivaren eller resor. Transporter 

däremot syftar på förflyttning av dokument, till exempel genom omfattande bilagor i mail, 

överlämningar som utförs flera gånger. Tidigare sju nämnda slöserier är de som vanligtvis 

identifieras som slöserier vid utvecklingsprojekt inom Lean. Den sista nämnda, outnyttjad 

kreativitet, är dock något som speciellt identifieras för kontors verksamhet. Den syftar på det 

slöseri som följer av att människors fulla förmåga inte utnyttjas. (Keyte & Locher, 2008) 

2.3.3 VÄRDEFLÖDESKARTLÄGGNING 

En värdeflödeskartläggning syftar till att visualisera och kommunicera hur organisationen 

fungerar idag samt ge förslag till framtida förbättringar. En kartläggning utförs för en specifik 

process eller en serie av processer som kallas för tjänstefamilj eller alternativt produktfamilj. 

Första steget i en värdeflödeskartläggning innefattar att identifiera dessa tjänstefamiljer och 

skapa praktiska begränsningar för studien. (Keyte & Locher, 2008) 

Sedan skapas en karta över det nuvarande tillståndet där en förståelse för hur flödet fungerar 

idag eftersöks. Nulägeskartan används för att åskådliggöra dagens process för att kunna peka på 

problemområden som kan förbättras. Kartan visar dokumentation för hur företaget för 

närvarande bedriver sin verksamhet. Kartan behöver kompletteras med mått och mätetal som 

används för att mäta verksamhetens effektivitet i termer av kostnad, servicegrad och kvalitet. 

(Keyte & Locher, 2008) 

Detta används sedan som underlag till ett framtida tillstånd, där ett flöde som följer teorier om 

Lean eftersträvas att skapa. Det sista steget, och målet för kartläggningen, är att skapa en 

handlingsplan som används för att praktiskt genomföra förändringarna. Den beskriver 

nödvändiga förbättringsprojekt som behöver utföras för att uppnå det framtida förbättrade 

tillståndet. Inom Lean kallas detta Kaizen, som står för stegvisa, kontinuerliga förbättringar som 

gör så att mer värde kan skapas i organisationen. (Keyte & Locher, 2008) 

För att kunna genomföra en lyckad värdeflödeskartläggning behöver avgränsningar utföras. Att 

först definiera produkt- eller tjänstefamiljer inom verksamheten som ska studeras är viktigt. En 

produkt- och tjänstematris kan skapas för detta ändamål, där processtegen framgår för de olika 

produkt- eller tjänstefamiljerna. Produkt- och tjänstefamiljerna identifieras utifrån ett 
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kundperspektiv, antingen intern eller extern kund. Kartläggningen kan utföras på fyra olika 

nivåer inom verksamheten. Dessa sträcker sig från ett mikro- till ett makroperspektiv. 

Tvärfunktionell nivå används då ett värdeflöde inom en specifik process inom ett företag ska 

studeras. (Keyte & Locher, 2008) 

Värdeflödeskartläggning innefattar en process i att planera och förena Lean initiativ genom att 

systematisk samla in data och analysera detta. Värdeflödeskartläggningens mål är att hitta det 

bästa sättet för flödesenheter att flöda genom verksamheten. Det är inte att förglömma att 

värdeflödeskartläggningen inte ska användas för att tala om för personer inom organisationen 

hur de ska effektivisera sitt jobb. Värdeflödeskartläggningen ska användas för att planera hur 

förbättringar kan göras för att möta kundens behov. Målet med kartläggningen är att få 

flödesenheter och information inom organisationen att flöda genom processen i samma takt 

som kunden efterfrågar det. (Tapping & Shuker, 2003) 

Vid värdeflödeskartläggning är det viktigt med en översyn över hela organisationen, istället för 

att suboptimering sker avdelningsvis så är det viktigt att se på organisationen i ett 

systemperspektiv. Målet är att skapa mätetal som sätter igång och understödjer ett beteende 

inspirerat av Lean, det vill säga ett beteende som skapar värde, eliminerar slöseri och följer upp 

processen. Det finns en utmaning i att vara tillräckligt kreativ för att tillämpa metoderna som 

finns inom Lean på att studera en administrativ process. Detta för att analyserna som kommer 

ut från metoderna ska ge ett meningsfullt utbyte av information till att förbättra processerna. 

Inom tillverkningsprocesser är det enklare att tillämpa metoderna. (Keyte & Locher, 2008) 

Enligt Tapping och Shuker (2003) så är dessa principer som härstammar från Lean viktiga att 

komma ihåg under arbetet med värdeflödeskartläggning. 

• Definiera alltid värdet utefter kundens perspektiv 

• Hitta värdeflödet 

• Eliminera de sju slöserierna 

• Gör så att arbetet flyter 

• Dra arbetet, putta det inte 

• Sträva efter perfektion 

• Fortsätt att förbättra 

• Arbeta tillsammans, det är från människorna som arbetet ska komma ifrån 
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2.4 Mätetal 

En grundlig uppföljning av projekt kan behövas för att säkerställa att de uppfyller sina utsatta 

mål. Löpande uppföljning av bland annat funktion, tid och kostnad behöver utföras. Det gör 

det lättare att se tecken på försening eller fördyrning av projekt då detaljerad information tas 

fram för att se status på projektet. Fokus vid avstämningarna ligger på att identifiera avvikelser, 

det vill säga att jämföra det verkliga utfallet mot vad som var planerat. Uppföljning sker med 

andra ord med utgångspunkt att lyfta fram hur mycket resurser som har förbrukats och vad som 

har presterats. Överlag är det bra att på förhand bestämda regelbundna tidpunkter genomföra 

avstämningar av projektet, men även en närmare undersökning kring vilka aktiviteter som är i 

fas med tidplanen gentemot vilka som inte är det kan behövas. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 

2015) 

Nyckeltal som inte presenterar finansiella resultat kan användas för att skapa en snabbare 

återkoppling kring om något är på väg att gå fel i en organisation. Detta gör att åtgärder kan 

sättas in tidigare. Ett lämpligt mått bör bland annat vara kvantitativt, lätt att förstå och 

uppmuntrande till ett produktivt beteende. Det bör även vara lätt att använda och vara 

förtroendeingivande för att det ska nyttjas och accepteras av inblandade parter. (Wallström, 

2010) 

2.4.1 LAST PLANNER 

Mätetalet PPU (procent planlagt utfört) definieras som ett procenttal där kvoten mellan antalet 

avklarade planlagda arbetsuppgifter inom en tidsperiod divideras med det totala planerade 

arbetsuppgifterna som utlovades att slutföras i början på tidsperioden. Mätetalet härleds från 

komplexa uppsättningar av direktiv, till exempel projektplaner. Ett högt värde på PPU är att 

eftersträva då det visar på att rätt saker utförs med de givna resurserna. En vidare analys av det 

som inte stämmer i planeringen, det vill säga det som inte utförs enligt överenskommen plan, 

kan peka på grundorsakerna till vad som går fel i planeringen och en bättre formulerad framtida 

plan kan därefter skapas. Det första som behöver identifieras är varför det planerade arbetet inte 

blev utfört. Det ger data som kan användas för analys och framtida försök till att förbättra PPU 

och i förlängningen förbättra prestationer inom projekt. (Ballard H. G., 2000) 

PPU beräknas genom formeln (Kim & Ballard, 2010) 

𝑃𝑃𝑈 (%) =  
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑠𝑙𝑢𝑡𝑎𝑑𝑒 𝑢𝑝𝑝𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑢𝑝𝑝𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟
× 100                                                        (1) 
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PPU är det mätetal som framför allt används inom Last Planner för uppföljning av projekt, men 

det finns även andra mätetal som kan användas som komplement till PPU. PPU är ett mätetal 

som i retroperspektiv mäter hur pålitlig planeringen för projektet var. Att ha ett högt PPU 

innebär därmed inte att projekttiden förkortas, även andra mätetal behövs för att komplettera 

PPU. Bland annat finns det mätetal som mäter hur väl man förutsett arbetsuppgifter och lyckats 

ta bort hinder för att utföra dem. Andra mätetal mäter produktiviteten och framsteg i projektet 

samt planeringen. Det finns också mätetal som syftar till att justera så att den långsiktiga 

planeringen inom Last Planner överensstämmer med den kortsiktiga. (El Samad, Hamzeh, & 

Emdanat, 2017) 

El Samad, Hamzeh och Emdanat (2017) presenterar olika mätetal att komplettera PPU med 

vid uppföljning av projekt inom Last Planner. För att justera så att den långsiktiga planeringen 

inom Last Planner överensstämmer med den kortsiktiga så kan dessa mätetal användas. 

- Task Anticipated (TA): mäter hur väl det går att förutse vilka arbetsuppgifter som kan 

genomföras inom en tidsperiod. 

- Task Made Ready (TMR): mäter förmågan att göra arbetsuppgifter redo att utföras. 

- Commitment Level (CL): mäter procentuellt antagna, nödvändiga arbetsuppgifter 

gentemot totalt nödvändiga uppgifter att utföra. 

För att bedöma kvaliteten av planeringsprocessen så föreslår El Samad, Hamzeh och Emdanat 

(2017) att dessa mätetal användas. 

- Planned Work Ready (PWR): mäter den procentdel av arbetet i planeringen som kan 

förväntas utföras som planerats. PWR visar en prognos och kan ge en bättre 

utvärdering av planeringens prestanda när det kompletteras med PPU. 

- Percent of Constraint Removal (PCR): mäter hur väl den förberedande processen 

utförs. PCR jämför de antal arbetsuppgifter som inte har några förhinder till att utföras 

mot alla planerade arbetsuppgifter som identifierades i planeringen. Mätetalet ses som 

en indikator på arbetsflödets förutsägbarhet och beräknas innan den veckovisa 

arbetsplaneringen sker.  

- Process Reliability Index (PRI) är ett index som visar på planeringens pålitlighet på 

aktivitetsnivå och beräknas som förhållandet mellan faktisk och planerade framsteg av 

specifika aktiviteter. PRI kan alltså mäta effekterna på aktivitetsnivå, vilket inte PPU 

gör.  



20 

 

För att mäta produktiviteten i projektet kan följande mätetal nyttjas enligt El Samad, Hamzeh 

och Emdanat (2017). 

- Performance Factor (PF): mäter förhållandet mellan faktisk och intjänad produktivitet 

uttryckt i arbetstid. Det har undersökts och fastställts att det inte finns något statistiskt 

samband mellan PPU och PF. 

- Project Productivity Index (PPI): mäter ett samlat produktivitets index och beräknas 

som genomsnittet av Activity Productivity Indexes (API), där API står för förhållandet 

mellan genomsnittlig produktivitet och maximal arbetsproduktivitet. PPI kan ses som 

ett alternativ till PF då det visar verkliga förbättringar i produktivitet då det härleds från 

maximal produktivitet på plats och inte förväntat produktivitet som mätetalet PF 

använder.  

- Labor Hours Reliability Index (LHRI) och Progress Priority (PP) föreslås som mätetal 

på arbetsflödet, och kompletterar PPU genom att mäta volymen och mängden arbete 

som är påbörjat. 

Andra mätetal som kan särskilja vilken typ av aktivitet som studeras föreslås också av El Samad, 

Hamzeh och Emdanat (2017). 

- Required Level (RL): mäter procenttalet av kritiska aktiviteter i veckoplaneringen.  

- Completed Uncommitted (CU): skiljer på veckoplaneringens aktiviteter, 

reservaktiviteter och nya aktiviteter och mäter arbetet som utfördes som inte var med i 

ursprunglig veckoplanering.  

PPU har sina begränsningar som att det bortser från egenskaperna på aktiviteten och därmed 

värderar alla aktiviteter likadant, till exempel tar inte PPU hänsyn till hur många arbetstimmar 

en aktivitet behöver (El Samad, Hamzeh, & Emdanat, 2017). PPU visar heller inte hur 

effektivt arbetsuppgifter genomförs, med andra ord hur väl resurser utnyttjas i projektet, utan är 

ett mått på planeringssystemets tillförlitlighet och prestanda (Chitla & Abdelhamid, 2003).  

2.4.2 VÄRDEFLÖDESKARTLÄGGNING 

Vid skapandet av nulägeskarta vid värdeflödeskartläggning kan följande mätetal användas. Alla 

används inte vid en och samma kartläggning, utan de mätetal som verkar relevanta för studerad 

process väljs ut. Dock ska alltid process- och ledtid identifieras vid kartläggningen. Processtid 

syftar på den verkliga tid det tar att genomföra en process eller aktivitet. Ledtid är den tid som 
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förflyter under det att en aktivitet genomförs. Den mäts från då en aktivitet kommer till 

inkorgen till dess att den lämnas vidare till nästa inkorg. (Keyte & Locher, 2008) 

1. Tid: processtid, ledtid och värdehöjande tid 

2. Ställtid 

3. Vanliga eller tillämpade satsstorlekar 

4. Efterfrågetakt 

5. Procent komplett och korrekt 

6. Tillförlitlighet 

7. Antal personer 

8. Lager 

9. Använd IT 

10. Tillgänglig tid 

Att använda mätetal i kartläggningen av värdeflödet har till avsikt att synliggöra processen och 

identifiera dess problemområden. Det är svårt att uppnå ständiga förbättringar och 

standardisering utan att utföra mätningar. Andra mätetal än de som nämns ovan kan behövas 

för att lyfta fram den specifika processen, mätetal ska användas som visar vad som faktiskt 

händer i verksamheten. Det är viktigt att göra mätningarna visuella för att de ska uppfylla sitt 

syfte, att tillgodose information. Det effektivaste sättet att redovisa mätningar är i grafer då de är 

lättare att förstå än skriven text eller sammanställda siffror. Inom värdeflödeskartläggning så 

används stegdiagram för att visuellt presentera process- och ledtid. Detta ger en översikt av 

total ledtid samt individuella process- och ledtider och var de finns placerade i den totala 

planeringen. (Keyte & Locher, 2008) 
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3 METODIK 

 

Examensarbetet har genomförts under utbildningen civilingenjör arkitektur på Luleå tekniska 

universitet med inriktning mot husbyggnad. En fallstudie har utförts på ett företag som bygger 

flerbostadshus i en industriell process. Examensarbetet strävar efter att skapa en djupare 

förståelse för hur digitala planeringsverktyg används och kan underlätta projekteringsfasen inom 

byggprocessen. Kunskap om byggprocessen men även digitalisering, projektledning samt 

styrning av organisationer letades fram med utgångspunkt från teorier om Lean som verktyg för 

verksamhetsutveckling. 

Ett försök till att utvärdera den visuella planeringen gjordes genom att använda verktyget 

värdeflödeskartläggning som subjektiv observation tillsammans med insamling av data, 

presenterat i mätetalet PPU, som objektiv observation av det digitala planeringsverktyget. 

Dessa metoder bygger på litteratur härstammat från teorier kring Lean. Kunskapsluckor under 

arbetets gång fylldes med hjälp av intervjuer med involverade respondenter. Metodiken för 

examensarbetet innefattar därför en kombination av olika metoder.  

Examensarbetet identifierar och belyser med hjälp av metodiken problemområden i det digitala 

planeringsverktyget och visar på möjligheter hur processen, som det digitala 

planeringsverktyget visualiserar, kan förbättras. Förutsättningarna givna i examensarbetet 

medförde att en kombination av metoder uppfyllde på bästa sätt examensarbetets syfte. En 

växelverkan mellan den kvantitativa och den kvalitativa delen utfördes i examensarbetet för att 

skapa en bild av var i projekteringsprocessen som KI-VP behöver förbättras. Andra 

tillvägagångssätt hade varit möjliga att utföra, till exempel att bara titta statistiskt på insamlade 

data eller att enskilt utföra en övergripande värdeflödeskartläggning utan mätdata. 

Förutsättningarna med att få ta del av både data och intervjuer med personer på företaget, samt 

titta närmare till orsakerna till varför planeringen inte håller ger examensarbetet en bättre 

överblick och förståelse kring vad som ska förbättras.   
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Figur 10 presenterar översiktligt vilka metoder som har använts och pilarna indikerar på hur de 

olika delarna i examensarbetet samverkar. Litteraturstudien användes för att lägga grunden för 

hur insamlingen av data och värdeflödesanalysen skulle genomföras. Underlag till både 

insamling av data och värdeflödesanalys hämtades från det digitala planeringsverktyget. 

Intervjuerna användes som komplement till litteraturstudien och den kombinerade analysen. 

Insamling av data och värdeflödesanalaysen kombinerades sedan för att kunna användas som 

återföring av möjliga förbättringar till det digitala planeringsverktyget. 

3.1 Litteraturstudie 

Examensarbetets litteraturstudie utfördes för att skapa en förståelse för i vilken kontext arbetet 

skrivs i. Litteratur inom området har letats fram vid universitetsbiblioteket, Google Scholar och 

i samarbete med en representant på företaget. En del av den teori som har använts i 

Figur 10. Metodik för examensarbetet illustrerat. 
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examensarbetet har tidigare byggt upp företagets principer och värderingar som verksamheten 

utgår från.  

3.2 Intervjuer 

Den grundläggande förståelsen för vilka behov en industriell byggprocess har av att förbättra 

projekteringsskedet eftersöktes från företaget genom intervjuer. Syftet med att genomföra 

intervjuer i detta examensarbete var att få en bild av hur planeringsverktyget har utvecklats, hur 

det nyttjas idag och vilket syfte det tjänar inom projekteringsskedet på företaget. Även en 

övergripande förståelse för vilken plats värdeflödeskartläggning och mätetal kopplade till den 

har på företaget eftersöktes med hjälp av intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes vid separata tillfällen med två olika representanter från företaget och 

en representant för företaget som anlitades för att digitalisera planeringsverktyget. En workshop 

genomfördes också med projektledarna på företaget med syfte att analysera resultatet på 

mätetalet PPU som togs fram vid insamling av data.  

Intervjuerna utfördes separat med respektive respondent, ungefär 30 minuter avsattes för 

respektive person. Intervjuerna skedde ansikte mot ansikte och ingen av respondenterna fick ta 

del av frågorna i förväg. En semi-strukturerad intervju genomfördes med en framväxande 

struktur där målet med frågorna var att vara öppnande för respondenten att beskriva sin sida av 

frågan. Denna typ av intervjumetod användes för att begränsningen i omfattning av arbetet gör 

att andra delar av fallstudien behövde mer tid till analys. Intervjuerna ska ses som ett stöd och 

komplement till litteratur samt kombinerade analysen med insamlade data samt 

värdeflödesanalysen.  

Intervjuernas plats i examensarbetet användes för att lyfta fram de mjuka parametrarna i 

undersökningen, det vill säga vad som sägs kring hur planeringsverktyget används. Tanken var 

att få lyfta fram människor som nyttjar verktyget och se vad användningen av värdeflödesanalys 

kan bidra med i deras dagliga arbete. Frågorna kan ha blivit styrda till ett visst svar då fallstudien 

bedrivs så nära i relation till verkligheten. Då fallstudien bara bedrivs på ett företag innebär det 

att frågorna och svaren bli inrutade till just det företagets arbetssätt vilket gör att det kan bli 

svårare att generalisera examensarbetet till att gälla för alla företag inom projektering av 

bostäder i industriellt byggande. 
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Första intervjun genomfördes med en respondent från företaget med insikt och medverkan i 

utvecklingen av att göra planeringsverktyget digitalt. Personen har följt utvecklingsgruppen av 

den digitala KI-VP på företaget från början och har därför praktisk erfarenhet av att arbeta i 

verktyget och förståelse för dess uppbyggnad samt hur verktyget används idag på företaget. 

Följande frågor ställdes till respondenten. 

- Varför växte det digitala planeringsverktyget KI-VP fram? 

- Hur är tanken att KI-VP ska nyttjas? 

- Vilka problem finns främst i dagens nyttjande av KI-VP? 

Den andra intervjun genomfördes med en person som har erfarenhet av att driva frågor kring 

Lean inom företaget. Personen har också en inblick och förståelse för hur det övergripande 

arbetet och syftet med varför företaget väljer att arbeta utifrån teorier om Lean och hur det har 

anpassats till det industriella byggandet. Frågorna ställdes för att förstå företagets syn på 

värdeflöde och utveckling av verksamheten. Följande frågor ställdes till respondenten. 

- Hur ser företaget på termen värdeflöde? 

- Vem är kunden utifrån företagets syn på värdeflöde? 

- Vad är värdeskapande för kunden? 

- Hur passar projekteringen in i denna kontext? 

- Vilka mätetal används idag för uppföljning? 

Den, av företaget, anlitade utvecklaren av det digitala verktyget intervjuades för att få 

information kring hur det digitala verktyget och dess rapporter är uppbyggda. Det vill säga hur 

data som presenteras i det här examensarbetet är beräknat och vilka villkor som finns för dem. 

En förståelse eftersöktes för vad den insamlade data presenterat i rapporter, som är hämtade från 

företagets intranät, visar och hur de beräknas fram. Följande frågor ställdes till respondenten. 

- Hur beräknas mätetalet PPU i det digitala planeringsverktygets rapporter? 

- Vad innebär de tomma rutorna i sammanställningen av PPU (hämtat från rapporter ur 

det digitala verktyget)? 

- Kort som ligger kvar som ej hanterade från tidigare veckor, hur påverkar de statistiken? 

- Finns det andra mätetal istället för PPU som används i digitala system för att följa upp 

löpande hur projekt går? 
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En workshop genomfördes med projektledarna på företaget för att gå igenom åtta utvalda 

projekt med mätdata från PPU. Detta för att se om det gick att få fram orsaker till utfallet av 

PPU och att analysera om PPU som mätetal är ett lämpligt mätetal att använda i projekten. 

Flyttade kort för projektledarna analyserades också föra att se om KI-VP planeringen kunde 

finjusteras. Följande frågor ställdes. 

- Hur gick det att projektera presenterade projekt? Vad gick bra/vad gick mindre bra?  

- Kan ni se något samband/orsak i projekteringen till utfallet på PPU?  

- Skulle PPU kunna vara ett användbart verktyg för er vid uppföljning av projekt i 

framtiden?  

- Utifrån sammanställningen av antal flyttar av kort – finns det något som kan 

uppdateras/förbättras i KIVP-mallen? 

3.3 Insamling av data 

Insamlingen av data till examensarbetet tillhandahölls av företaget och är hämtat direkt ur det 

digitala planeringsverktyget. Data nyttjas i examensarbetet för att på ett objektivt sätt se på det 

som sker i KI-VP. Observationen gjordes konsekvent veckovis med intervaller från måndag till 

söndag. Data hämtades ut för alla tillgängliga projekt inom företaget under en tidperiod på tolv 

veckor. Observationen av data gjordes i ett första skede utan att sätta någon subjektiv värdering 

på mätetalet, det vill säga en kvantitativ metod för analys av data eftersträvades. Det har inte 

gjorts någon vidare bearbetning av den data som det digitala verktyget presenterar utan en 

övergripande sammanställning av insamlade data är det som presenteras i examensarbetet. 

Verktyget på företaget är dock uppbyggt så att data är tillgänglig och sökbar i efterhand. 

Detaljkunskap om processen hämtades från det digitala verktyget och nyttjades för att få en 

djupare förståelse för hur det komplexa sammanhang som projektering utgör fungerar. 

Insamlade data i den kvantitativa delen av examensarbetet analyserades utifrån hypotes som Last 

Planner förespråkar, läs mer under avsnitt 4.5. Mätetalet PPU som sammanställdes från det 

digitala verktyget har i examensarbetet använts som en indikator utifrån uppställda villkor för 

analyser.  

3.4 Värdeflödeskartläggning 

Den kvalitativa analysen av planeringsverktyget utgår från värdeflödeskartläggning inom teorier 

om Lean. Mallarna för studerade faser i dagens KI-VP exporterades från det digitala verktyget 

på företaget och användes för att utföra analysen. Med andra ord tillhandahölls den initiala 
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kartan av planeringens nuläge av företaget. Värdeflödesanalysen bygger på metoder hämtade 

från litteraturstudien.  

Denna typ av analys har utförts i examensarbetet för att få en djupare förståelse för hur 

planeringsverktyget KI-VP kan förbättras. Målet för examensarbetet är att skapa en 

erfarenhetsåterföring som kan användas för att uppdatera planeringsverktyget till en bättre 

version än tidigare. Genom att lyfta fram konkreta förslag på vilka ställen i planeringen som det 

finns störst problem kan bedömning utföras huruvida planeringen ska förändras. Ett försök till 

att göra detta har utförts på en specifik arbetsfunktion på företaget, konstruktörer. 

Följande metod presenterat av Keyte och Locher (2008) har använts för att skapa en karta över 

nuvarande tillstånd. 

1. Dokumentera kundinformation och kundbehov  

2. Identifiera huvudprocessteg (i ordningsföljd) 

3. Välj mått och mätetal 

4. Gå igenom värdeflödet och fyll i datarutor 

5. Fastställ hur varje process prioriterar sitt arbete 

6. Beräkna samlade mått och mätetal för systemet: ledtid förhållande till processtid 

Tapping och Shuker (2003) förespråkar en liknande metod för värdeflödeskartläggning men 

med ytterligare och omformulerade punkter enligt följande. 

1. Åta sig Lean 

2. Välj värdeflöde 

3. Lär om Lean 

4. Kartlägg nuläget 

5. Identifiera Lean mätetal 

6. Kartlägg framtida läge 

7. Skapa Kaizen planer 

8. Implementera Kaizen planer 

3.5 Analysmodell 

Med hjälp av sammanställningen av PPU i bilaga 1 bedömdes KI-VP i ett första steg hur bra 

eller dåligt verktyget fungerar. Detta genom att använda uppställt villkor att målet för PPU är 
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att det ska överstiga 80%. Det säger att det som är inplanerat i projektet genomförs enligt 

överenskommelse. Eftersträvansvärt är att så många som möjligt av projekten överskrider denna 

gräns. Enligt teorier från Last Planner så ligger traditionellt projekt i intervallet 35–65% (Ballard 

H. G., 2000). Se färgskalan för den initiala analysen i Figur 11. Understiger projektet gränsen 

35% så betyder det planeringen följs dåligt. En vidare analys av vad det är som går fel i 

planeringen kan behöva göras för att se vad som kan förbättras.  

    

<35% 35–65% 65–80% > 80% 

Figur 11. Färgskala för analyserade villkor på PPU. 

Efter den första övergripande analysen med hjälp av villkor så valdes åtta representativa projekt 

från respektive intervall för att dyka djupare i analysen. Analysmodellen används för att 

identifiera när det blir problematiskt i ett projekt, det vill säga när planeringen fallerar mot 

ursprunglig överenskommelse. I detta skede ifrågasätts också om PPU som mätetal ger en 

rättvisande bild och bör användas som ett mätetal i löpande uppföljning av projekt. De 

specifika projekt som valdes ut att studera närmare hämtades från sammanställningen av 

insamlade data. Projekten valdes utifrån kriteriet att de skulle vara diversifierade i storlek och 

komplexitet. Detta för att få en rättvisande bild av hur planeringsverktyget fungerar inom ett 

stort spann av olika projekt. Utifrån detta genomfördes en workshop med berörda 

projektledare för de utvalda projekten, se avsnitt 4.2 om intervjuer, för att få svar på hur PPU 

kan tolkas. 

Villkoren applicerade på PPU användes för att identifiera om det finns problematiska faser i 

planeringen, om det påverkar hur många kort som fanns inplanerade på respektive vecka samt 

om det finns någon påverkan av komplexiteten på projektet, så som storleken i antalet 

lägenheter och vilken typ av projekt det avser. Projektens typer spänner sig i allt från 

bostadsrätter, hyresrätter, studentlägenheter och hotell. 

Insamlade data medgav en djupare analys i vilka kort som flyttats flest gånger. Ett försök till att 

identifiera om det finns problematiska kort som flyttas upprepade gånger utfördes.. Analysen 

görs för att kunna sätta den övergripande kunskapen från datainsamlingen i ett sammanhang 

som gör det konkret att presentera förbättringsförslag av planeringen för dem som arbetar 

dagligen i verktyget.  
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4 FÖRETAGSPRESENTATION 

 

4.1 Vilka är Lindbäcks  

Lindbäcks är ett familjeföretag som startade 1924. Det var från början en byasåg i Kallfors, Piteå 

som idag har utvecklats till ett av Sveriges ledande företag inom industriellt byggande av 

flerbostadshus i trä med två fabriker på plats i Piteå. Idag drivs företaget av fjärde generationen 

Lindbäck och omsätter i koncernen drygt en miljard kronor. Koncernen arbetar med allt från 

att utveckla och sälja bostäder till att äga och förvalta bostäder i egen regi. Den stora motorn i 

företaget är dock Lindbäcks Bygg AB där bostäder projekteras och byggs i fabrik som volymer 

och sedan monteras på byggarbetsplatsen. Lindbäcks verksamhetsutveckling bygger på teorier 

och filosofier som utgår från Lean.  

4.2 Visuell planering på Lindbäcks 

KI-VP infördes på Lindbäcks som ett planeringsverktyg inom projektering. Från början 

skapades planeringen manuellt, skrevs ut och sattes upp på whiteboard-tavlor i det så kallade 

Lean-rummet. Hela projekteringen för ett projekt låg då under en mall. I och med möjligheten 

att digitalisera KI-VP och föra in planeringen under Lindbäcks intranät så delades KI-VP upp i 

först fem olika faser som senare har blivit sex stycken. Idag är samtliga medarbetare som är 

involverade i projekt på Lindbäcks, och även vissa underentreprenörer, inkopplade i det 

digitala verktyget för att kunna nyttja KI-VP i sin dagliga planering av arbete.  

De sex faser som finns i KI-VP idag är programprojektering, systemprojektering, 

detaljprojektering, inköp/DDS, bygge samt eftermarknad. Varje fas har en mall som genereras 

in i respektive projekt av ansvarig. Samma mall gäller för både externa och interna projekt. KI-

VP visualiserar den flödesbild, eller om man vill kalla det den röda tråden, som sker genom 

projekteringen av ett projekt. 

Den röda tråden av information- och materialflöde som går genom Lindbäcks projekt gör att 

ett kort placerad på ett ställe påverkar flera andra kort i olika led. Då ett kort flyttas eller 

förändras gentemot den ursprungliga planen så behöver berörda parter informeras om 

förändringen för att själv kunna justera sitt arbete. Förändringar i planeringen sker på Lindbäcks 

vid daglig styrning, då finns det möjlighet att fånga upp hur flytten av kortet påverkar andra 

personer i projektet. Figur 12 nedan visar översiktligt hur projekteringsfasen (från 
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programprojektering till fabriksstart) visuellt ser ut från den mall som finns på företaget för 

projekt, i bilaga 3 presenteras samma figur i större format. Raderna i matrisen står för vilka 

olika roller inom projektet som utför arbetsuppgifter under projekteringen, även kortens färg 

indikerar vilken roll som ska utföra arbetsuppgiften. Kolumnerna motsvarar de veckor då 

uppgifterna ska genomföras.  

  

Figur 12. KI-VP mall som analyserats i arbetet. 

Intervjufråga: Varför växte det digitala planeringsverktyget KI-VP fram? 

KI-VP på Lindbäcks digitaliserades för att planeringsverktyget skulle bli lättare att administrera. 

Då KI-VP planeringen fanns på whiteboard-tavlorna så var hanteringen av leveranslapparna 

tidskrävande och den övergripande bilden av projektet försvann då projekten växte i sin 

omfattning. För att minska tiden för den administrativa hanteringen av KI-VP så utvecklades 

en digital version av verktyget, specialanpassat för Lindbäcks behov. Ett behov som uppfylldes i 

och med digitaliseringen av KI-VP är att det lättare går att säkerställa att alla arbetar efter 

samma mall, det vill säga att planeringen för projekten ser likadana ut varje gång. Det finns 

även inbyggt i systemet att det varnar när ändringar utförs som påverkar andra involverade i 

projektet. En stor fördel med digitalisering är att KI-VP blev visuellt tillgänglig för alla 

medarbetare inom Lindbäcks, på den plats där de befinner sig för tillfället. Tidigare kunde bara 

de som fysiskt fanns i Lean-rummet, på Lindbäcks huvudkontor i Piteå, vid daglig styrning se 

hur förändringar av planen påverkade deras arbete för dagen.  



31 

 

 

Figur 13. Omarbetning från fysisk tavla till digital KI-VP på företaget. 

Intervjufråga: Hur är tanken att KI-VP ska nyttjas? 

KI-VP ska användas som ett stöd i sitt dagliga arbete för att bland annat kunna säkerhetsställa 

att en av Lindbäcks principer följs – rätt från mig. Principen belyser att göra rätt från början ger 

mer värde än omtag av samma uppgift och eftersträvar att kvalité finns i varje leverans inom 

arbetsflödet. Målet för KI-VP är att underlätta för varje användare att hitta information och att 

arbetsuppgifter utförs utifrån samma mall varje gång – kvalitén på resultatet ska bli lika varje 

gång. Användandet av KI-VP ska också säkerställa att ingenting missas i arbetsflödet av ett 

projekt. Det ska också nyttjas för att säkerställa att leveranser utförs i rätt tid enligt uppsatt plan. 
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Figur 14. Dagens digitala KI-VP på storbildsskärm i Lean-rummet. 

Intervjufråga: Vilka problem finns främst i dagens nyttjande av KI-VP? 

De största problemen i användningen av KI-VP idag är att dialogen vid förändringar inte sker 

enligt uppsatta riktlinjer. Kommunikationen mellan människor, ansikte mot ansikte, ska inte 

försvinna bara för att verktyget underlättar hanteringen av den dagliga planeringen. Det tas för 

lätt på de konsekvenserna som uppstår då förändringar utförs som påverkar andra medarbetare 

och det finns inte en övergripande förståelse för hur hela processen fungerar. En tanke behöver 

ägnas till hur det som utförs påverkar nästa medarbetare eller slutkund i ledet. En förståelse och 

respekt för varandras arbetstid och börda är viktigt, inte bara för att vara en god medarbetare 

utan också för att framdriften och kvalitéten i projekten ska hålla en hög nivå. 
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5 RESULTAT  

5.1 Mätdata  

Den empiri som används i examensarbetet har tillhandahållits av företaget och presenteras i 

bilaga 1 i form av en sammanställd tabell. Där framgår mätetalet PPU för samtliga aktuella 

projekt inom tidsperioden. Mätningen av PPU skedde under en tolv veckors period. I tabellen 

framgår också en mer detaljerad fördelning av antal utförda leveranser samt hur många 

leveranser som låg inplanerade under veckan för respektive projekt. Fullständiga data som 

plockades ut ur programmet presenteras inte i sin helhet i examensarbetet utan relevant 

information har sammanställts i bilaga 1. Fullständiga data är sökbar i efterhand med hjälp av 

planeringsverktyget. I bilaga 2 presenteras sammanställningen av data från 

värdeflödeskartläggningen som utfördes på konstruktörernas kort. 

Intervjufråga: Hur beräknas mätetalet PPU i det digitala planeringsverktygets rapporter? 

Rapporter tillhandahållet från planeringsverktyget KIVP beräknar mätetalet PPU med hjälp av 

information kring hur många gånger ett kort flyttas. En flytt markeras med en prick på kortet. 

Med termen kort avses de leveranser eller aktiviteter som finns presenterade i mallen för KI-

VP. Korten i det digitala verktyget innehåller information om vad som ska utföras, vad som 

behövs för att kunna utföra uppgiften (input) samt vad som ska komma ut från genomförandet 

(output) samt beskrivningar. Kortet innehåller även information som benämns 

standardoperationsblad där en detaljerad beskrivning finns kring vad som förväntas utföras. 

Även länkar till mallar eller liknande dokument finns inom kortet.  

Mätetalet PPU beräknas genom information om de antal prickar som ett kort har fått, det vill 

säga hur många gånger ett kort har flyttats. Beräkningen utförs genom att ta antal kort som inte 

har en prick, och med andra ord inte har flyttats gentemot ursprunglig planering, dividerat med 

totalt antal planerade kort under angiven tidsperiod. Det finns olika typer av flyttar inom 

företagets planeringsverktyg. Beräkningen tar inte hänsyn till vilken typ av flytt som har gjorts, 

det vill säga om det är en flytt inom projektet (röd prick) som görs av respektive roll eller en 

övergripande flytt av en hel fas som görs till följd av ett beslut från ledning, på grund av 

förändring i den övergripande fabrikstidplanen (blå prick).  

Intervjufråga: Vad innebär de tomma rutorna i sammanställningen av PPU (hämtat från rapporter 

ur det digitala verktyget)? 
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De tomma rutorna innebär att det inte fanns några kort inplanerade under den veckan eller 

perioden som rapporten togs ut.  

Intervjufråga: Kort som ligger kvar som ej hanterade från tidigare veckor, hur påverkar de 

statistiken? 

Det vill säga det fanns ingen data att hämta för beräkning av PPU. Inom perioden kommer alla 

kort med, det vill säga kort som ligger utanför perioden (till exempel tidigare veckor) påverkar 

inte resultatet för den period som beräknas. Det finns dock ingen historik i var korten låg i sitt 

tidigare läge, det vill säga rättvisande data fås bara då data plockas ut konsekvent veckovis.  

Intervjufråga: Finns det andra mätetal istället för PPU som används i digitala system för att följa 

upp löpande hur projekt går? 

I dagsläget finns det inte framtaget något liknande mätetal då det inte har efterfrågats av kunder 

än så länge. Det finns dock möjligheter till att ta ut andra mätetal efter önskemål. 
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5.2 Fördelning PPU 

Figur 15 visar hur fördelningen ser ut av projekten utifrån utfallet på PPU och de villkor från 

analysmodellen som appliceras på resultaten av PPU. Tabellen under visar grunddata till 

staplarna med antal projekt för respektive intervall på PPU och vecka. 

 

Figur 15. Fördelning av projekten beroende på PPU efter applicerade villkor. 

Totalt under tidsperioden för mätning av PPU så uppnår 22% av projekten ett PPU större än 

80%, det vill säga det högsta värdena. 23% av projekten ligger i intervallet som motsvarar 

traditionella projekt, det vill säga att PPU ligger mellan 35–65%. Projekt med PPU mindre än 

35% motsvarar 40% av projekten. Det är med andra ord en hög andel av projekten som har 

lågt värde på PPU. 

5.3 Studie av utvalda projekt 

Åtta projekt valdes ut som representerar de bästa och sämsta projekten med avseende på 

uppmätt PPU under tidsperioden för mätningen, se Figur 16. En genomgång med 

projektledare för respektive projekt gjordes för att diskutera vidare orsaker till utfallet. 
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Figur 16. Mätdata från utvalda projekt att studera närmare. 

Intervjufråga: Hur gick det att projektera presenterade projekt? Vad gick bra/vad gick mindre 

bra?  

Vid jämförelse av projekt 377 med 392 så hade 377 mer oklarheter i kontraktet än projekt 392. 

Underlagen som presenterades i projektet var mer diffusa än om man jämför med projekt 392 

där de var tydligare. 377 hade ingen tydlig beställare utsedd då det skedde i egen regi. Detta 

medförde mer bollande och fler personer som tycker till i projektet. Det fanns inget klart 

anbud och handlingar och det slirades med besked. Det fanns ingenting att arbeta med i 

kontraktsmappen där det normalt är överenskommet att handlingar ska ligga. I egen regi-

projekt är det fler saker som ligger oklart då de hamnar i en gråzon jämfört med projekt med 

externa beställare. I externa projekt blir det mer svart eller vitt när det gäller om beslut som ska 

tas. Detta är en anledning till att externa projekt upplevs gå bättre att projektera i verkligheten. 

Resultatet av PPU i projekt 288 är dock förvånande då det är ett egen regi-projekt som går 

trögt att projektera då förutsättningarna inte finns framme i tid. 

Intervjufråga: Kan ni se något samband/orsak i projekteringen till utfallet på PPU?  

Under perioden då mätningen av PPU gjordes hade vissa projektledare hög arbetsbelastning 

och det kan ha viss orsak till utfallet av statistiken då fler flyttar behövde göras, det vill säga 

utfall på PPU visar på lägre värden. Många projekt att hantera samtidigt gör att det blir svårt att 

säkra framdriften. Vissa leveranser borde projektledaren kunna styra och flytta fram då de inte 

påverkar någon annan utan att det påverkar statistiken. Andra leveranser är mer kritiska då de 

påverkar andras framdrift. Exempelvis kan kortet som avser egenkontrollerna flyttas utan att det 

påverkar någon annan. 
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Det som styr hur många flyttar som behöver göras är alltså arbetsbelastningen och vilken input 

som finns i projekten. Tendensen i projekteringen är att information till projekten kommer in 

allt senare. Det är också svårt att få fram svar från externa parter så som arkitekter, beställare 

och även internt på marknadssidan då byggmarknaden är pressad. Det gör att det i sin tur är 

svårt för projektledarna att kunna leverera svar internt till projektörerna i rätt tid. 

Granskningshandling och bygghandling tas överlag fram i tid men vägen dit kan vara krokig.  

Om man jämför projekt 385 med 381 så borde inte utfallet på PPU ha skilt sig så mycket, då 

det upplevdes vara liknande projekt. Projekt 381 hade dock ett uppehåll i projekteringen då ett 

omtag var tvungen att göras, och hela faser flyttades för att anpassas mot en ny fabriksstart. 

Detta ger ett missvisande resultat på PPU då de blåa prickarna, som indikerar flytt av hel fas, 

räknas med i statistiken och därmed ger sämre resultat på PPU än om bara röda prickar, som 

indikerar flyttar inom projektet, skulle ha tagits med. Samma gäller för projekt 292 där de blå 

prickarna, på grund av generell flytt av hel fas efter ledningsbeslut, stör statistiken då hela 

faserna flyttades mot fabriksstarten då tidplanen ändrades. Om man tittar närmare i projektet så 

fanns det inte så många röda prickar eller flyttar inom projektet som hade utförts. Statistiken för 

PPU räknar med prickar eller flyttar oavsett vilken färg eller karaktär som det avser. Även i 

projekt 409 flyttades faserna fram flera gånger då det var ett krångligt projekt där bygglovet inte 

gick igenom, vilket försenade processen.  

Intervjufråga: Skulle PPU kunna vara ett användbart verktyg för er vid uppföljning av projekt i 

framtiden?  

Sammanställt PPU från tidsperioden som undersökts är missvisande med tanke på att de blå 

prickarna eller flyttar gjorda på grund av ledningsbeslut räknas in i statistiken. De olika typerna 

av prickarna borde särskiljas, det vill säga de blå borde skiljas från de röda. Detta för att flyttar 

av hela faser inte bör ge utslag på PPU, utan bara de flyttar som sker löpande i projektet ska 

falla ut i statistiken. Det finns dock ett värde i att se vilka kort som ligger fel i planeringen, så 

det kan finnas ett värde i att följa upp för att förbättra KIVP-planen. 
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5.4 Problematiska faser 

Hur utfallet på PPU fördelar sig över respektive fas i planeringen presenteras i Figur 17 nedan.  

 

Figur 17. Utfall PPU fördelat på faser i KI-VP planeringen. 

Utfallet av PPU visar att sena delar i projekteringen ger sämre värde på PPU än tidigare 

skeden. För låga värden på PPU (<35%) så dominerar faserna inköp/DDS och bygge på de 

kort som finns med i planeringen. Vid högt PPU (>80%) är det istället programprojektering 

och systemprojekteringen som dominerar korten i insamlade data.  
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5.5 Påverkan av antal leveranser 

För att se om det finns någon påverkan av hur många kort som finns inplanerade på en vecka 

gentemot utfallet på PPU under samma vecka så sammanställdes Tabell 1.  

Tabell 1. Antal gånger utfallet på PPU för ett projekt sammanfaller med antal kort som 
inplanerats under en vecka. 

 Utfall PPU 

Antal planerade kort per 

vecka <35% 35–65% 65–80% >80% 

0–10 st 71 21 10 35 

11–20 st 15 14 15 14 

21–30 st 7 12 3 6 

31–40 st 4 6 4   

41–50 st 1 3 1   

51–60 st 1 1 3   

61–70 st   1     

Då antal inplanerade kort i ett projekt för en vecka överstiger 30 stycken så överstiger inte 

PPU 80%. Dock är det få projekt som har så många kort inplanerade under en vecka. Det finns 

därför inget tydligt mönster i att om det är många kort inplanerade så betyder det att det är 

svårare att uppnå ett högt värde på PPU. Resultatet visar också att flest antalet gånger noteras 

då utfallet på PPU blir lågt (<35%) och det finns få inplanerade kort (0-10 st) under en vecka. 
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5.6 Projektets storlek 

Nedan beskrivs hur storleken på projekten i form av antal lägenheter påverkar utfallet av PPU, 

se Figur 18. 

 

Figur 18. Fördelning av utfall på PPU beroende på storleken på projektet. 

Det har viss betydelse när storleken på projekten ökar om man tittar på skillnaden mellan 

intervallet med 50–100 lägenheter och 100–150 lägenheter. Villkoret för bästa utfall på PPU 

(>80%) uppfylls fler gånger när projektet innehåller 50–100 lägenheter. Det är svårt att bedöma 

påverkan av PPU för fler än 150 lägenheter då mätdata inte innehåller nog många mätpunkter 

eller projekt. 
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5.7 Typ av projekt 

I Figur 19 nedan presenteras utfallet av PPU beroende på vilket typ av projekt det avser.  

 

Figur 19. Fördelning av utfall på PPU beroende på vilken typ av projekt. 

Projekten delas in i fyra olika kategorier utifrån de projekten som fanns vid mätning. Mellan 

hyresrätt och bostadsrätt skiljer sig inte fördelningen av PPU sig åt nämnvärt, även om det 

fanns färre projekt med bostadsrätter vid mätningen jämfört mot hyresrätter. Utfallet för 

studentlägenheter visar på lågt PPU, detta kan bero på att det per projekt är fler lägenheter och 

att fler komplexa komponenter behöver projekteras per ytenhet. Dock är projekten med 

studentlägenheter och hotell få vilket gör det svårt att dra någon slutsats från mätningen. 
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5.8 Flyttade kort 

De kort som flyttats flest gånger under tidsperioden då mätningarna skedde presenteras i Figur 

20 nedan. Definitionen av kort i KI-VP beskrivs under avsnitt 5.1.  

Antal flyttar          

24 st flyttar 21 st flyttar 20 st flyttar 20 st flyttar 19 st flyttar 18 st flyttar 18 st flyttar 17 st flyttar 17 st flyttar 16 st flyttar 
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Figur 20. Tio i topp antal flyttar av kort i KI-VP. 

De flesta kort är relaterade till uppstart av produktion på byggarbetsplats. De bruna korten 

tillhör personer som arbetar under byggavdelningen på företaget. Det röda kortet tillhör 

ekonomistödfunktionen på företaget. Anledningarna har inte analyserats i detta arbete, men 

påverkar statistiken av PPU. 

För arbetsrollen projektledare på företaget är tio i topp kort som flyttas presenterade i Figur 21 

nedan. De lila korten är de kort som tillhör projektledaren i projektet. De blå korten tillhör 

underkonsulter i projektet, de räknas dock in under projektledarens kort då projektledaren 

ansvarar för underkonsulternas leveranser in mot företaget. 
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Figur 21. Tio i topp flyttar av kort i KI-VP under projektledares ansvar. 

Orsaker till varför kort flyttats sammanställdes från workshop med projektledarna och beskrivs 

under kommentarer i Figur 21. Orsakerna härleds till att korten är fel inplanerade i mallen eller 

på grund av externa beroenden, det vill säga svar från externa parter, inte har uppfyllts. Utifrån 

diskussion och genomgång av leveranser så kunde ett nytt förslag av projektledarnas kort tas 

fram för KIVP enligt nedan. 

 

Figur 22. Utdrag från ny uppdaterad version av KI-VP mallen. 



44 

 

Intervjufråga: Utifrån sammanställningen av antal flyttar av kort – finns det något som kan 

uppdateras/förbättras i KIVP-mallen? 

Flera kort internt på projekteringsavdelningen är inte utsatta efter någon skarp deadline som 

påverkar andra, utan de är utplacerade för att få en jämn arbetsfördelning under projektets 

gång. Till exempel är vissa ritningar utplacerade bara för att få flyt i sin egen dagsplanering och 

vissa kort fungerar bara som en påminnelse internt. Det är möjligt att flytta dessa kort fram eller 

tillbaka, för olika prioriteringar, utan att det påverkar andra i projektet. En flytt har därför olika 

betydelse beroende på vilken leverans det avser. Det skulle behöva lyftas fram i planeringen de 

kritiska kort som påverkar milstolpar i projektet. Då alla leveranser inte är lika kritiska borde en 

prioritering av leveranserna därför införas. När detta inte sker idag så kan det bli missvisande 

vid gater hur väl projektet fungerar, vilket kan leda till onödiga diskussioner mellan 

funktionerna i organisationen. En samsyn över vilka leveranser som är kritiska behöver därför 

hittas. Dessa kritiska leveranser borde också vara det som statistiken över PPU tar hänsyn till, 

medan de leveranser som inte påverkar andra i projektet borde lyftas bort ur statistiken. 
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5.9 Värdeflödeskartläggning  

En värdeflödeskartläggning genomfördes för företagets konstruktörers kort i KI-VP. Data från 

kartläggningen presenteras i bilaga 2. De mätetal som valdes att studera blev processtid (P/T), 

ledtid (L/T) och efterfrågetakt (E/T). Även beroendet mellan kort identifierades. Kunden för 

konstruktörernas leveranser identifierades som produktionen i form av fabriken och 

byggarbetsplatsen. Även inköpsfunktionen på företaget ansågs som kund till konstruktörernas 

handlingar. Internt inom projektering finns också kunder till de leveranser som utförs. Till 

exempel behöver handlingar delas internt mellan projektörer och konstruktörer, men också 

externt till konsulter som jobbar inom projekteringen samt leverantörer. 

En karta över beroende mellan korten ritades upp för att se om problemområden kunde 

identifieras. Figur 23 nedan visar översiktligt resultatet från kartläggningen.  

 

Figur 23. Kartläggning av beroenden för konstruktörers kort. 

Två problemområden kunde identifieras utifrån den kartläggningen. I systemprojekteringen så 

är slutförandet av planritningar inplanerat efter de kort som den är identifierats som input till. 

Med andra ord borde det bli problematiskt att slutföra korten för grundritning och 

lastnedräkning grund då slutförda handlingar på planritningen inte finns framme i tid. Se Figur 

24 nedan för beroendena mellan korten. De röda pilarna indikerar att beroende kan skapa 

problem i flödet. 
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Figur 24. Problemområde identifierade i kartläggning. 

Det andra problemområdet identifierades under detaljprojekteringen, se Figur 24 ovan. Där 

färdigställs input kortet balkonger veckan efter korten som behöver informationen, det vill säga 

konstruktörernas kort som kallas loftgångar och balkonger samt KL-skivor/stabiliserande 

väggelement. De röda pilarna indikerar att beroendet kan skapa problem i flödet, då det 

praktiskt inte är möjligt att genomföra korten loftgångar och balkonger samt KL-

skivor/stabiliserande väggelement efter som kortet med input inte har färdigställts. Dessa två 

problemområden noteras som eventuella förbättringspunkter att åtgärda i KI-VP mallen. 

Av värdeflödeskartläggningen gick det även att utläsa vilka leveranser för konstruktörernas 

process som eventuellt ligger fel planerade. Bland annat kortet skicka KL-skivor till el/vs-

projektering identifierades att den egentligen borde ligga närmare kortet KL-

skivor/stabiliserande väggelement under detaljprojekteringen.  

5.9.1 SLÖSERIER 

Genom att utgå från de åtta slöserierna presenterade av Keyte och Locher (2008) så går det att 

identifiera några utav dem i värdeflödeskartläggningen. Exempelvis kortet information till 

takstolsleverantör som ligger under systemprojekteringen skulle kunna anses som slöseriet 
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överproduktion då det kortet utförs för tidigt. Informationen skickas till leverantören först 

under detaljprojekteringen, det vill säga ungefär tio veckor efter att konstruktören lämnar ifrån 

sig informationen. Slöseriet väntan kan identifieras för de två problemområdena som nämns 

ovan. Då slutförandet av korten som fungerar som input till konstruktörens kort utförs först 

veckan efter borde naturligt en väntan uppstå om inte aktiviteten genomförs med ofullständig 

input. Typiskt exempel på slöseriet omarbete hittas vid granskningstidpunkten i planeringen, 

det vill säga kortet åtgärda ev granskningskommentarer, då det uppenbarligen har uppkommit 

fel som behöver åtgärdas. 

5.9.2 POTENTIELLA FLASKHALSAR I FLÖDET 

Från kartläggningen av beroenden finns det också möjlighet att utläsa vilka kort som är kritiska 

för framdriften av projektet. Det är de korten som agerar som input till många andra kort. För 

konstruktörernas flöde så visar det att byggprojektörernas planritning och huvudsektion är 

viktiga inputs för framdriften. Planritningen agerar till exempel som input till andra kort 17 

gånger, samma antal för huvudsektionen är nio gånger. Detta innebär att dessa kort borde anses 

vara kritiska för planeringen, blir de försenade så påverkar det framdriften i andra kort. Internt 

inom konstruktionsavdelningen är den slutgiltiga lastnedräkningen kritisk då den agerar som 

input till fem andra kort.  

5.9.3 LEDTIDER 

 

Figur 25. Processtid per vecka och fas för konstruktörer 
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Vid kartläggningen sammanställdes process- och ledtid. Den totala ledtiden blir 745 timmar 

och processtiden blir totalt 409 timmar. Figur 25 visar hur processtiden fördelar sig över 

veckorna. Värdeflödeskartläggningen visar på att planeringen är upplagd för att vara så 

resurseffektiv som möjligt för en resurs. De flesta veckor finns det möjlighet att hinna slutföra 

alla kort inom tillgänglig arbetstid. Några veckor överstiger normal arbetstid. En omvandling 

till flödeseffektivitet skulle vara möjligt då vissa leveranser går att placera om. Det skulle med 

andra ord finnas möjlighet att förkorta processen. Detta skulle dock innebära att mer resurser 

behöver tillsättas respektive vecka. Exempelvis skulle processen för konstruktörerna under en 

del av detaljprojektering kunna se ut som i Figur 26. Vissa kort har beroenden till varandra och 

även till utomstående funktioner. Andra kan ses som fria kort som egentligen kan utföras när 

det finns möjlighet i planeringen, dessa kort framgår i Figur 26 med streckad ram.  

 

Figur 26. Förslag till omplacering av kort under del av detaljprojektering. 

 

 

  



49 

 

5.10 Värdeskapande inom organisationen 

Intervjufråga: Hur ser företaget på termen värdeflöde? 

Termen värdeflöde definieras inom organisationen beroende på från vilket perspektiv man 

tittar. Fabriken och bygge är det som företaget ser som det värdeskapande i flödet. Värdeflöde 

syftar till vad i processen som skapar värde för kunden, det vill säga det man gör som blir något 

som man kan nyttja i nästa steg. Inom företaget pratas det mycket om värde i sakfrågor, det vill 

säga vad är bästa alternativet i olika lägen eller vad som skapar plus och minus i 

slutleveranserna, men det finns ingen övergripande vy som ser till hela processen idag.  

Intervjufråga: Vem är kunden utifrån företagets syn på värdeflöde? 

I det stora perspektivet så är det beställaren eller slutkunden som är kunden i värdeflödet. Sen 

finns det även fler interna kunder inom processen. 

Intervjufråga: Vad är värdeskapande för kunden? 

Det som är värdeskapande för kunden är ur företagets synvinkel det som fabriken och bygget 

producerar. Det vill säga det som fysiskt levereras till slutkunden.  

Intervjufråga: Hur passar projekteringen in i denna kontext? 

Projektering ses som en stödfunktion till det värdeskapande flödet inom företaget. Typiska 

aktiviteter som kan ses som slöseri idag inom projektering kan vara exempelvis granskningar 

och arbete i systemet, det vill säga hantering av dokumentation.  

Intervjufråga: Vilka mätetal används idag för uppföljning? 

Idag använder företaget mätetal som kallas SKLEM. Det mäter Säkerhet, Kvalité, Leverans, 

Ekonomi, Medarbetare vid den dagliga styrningen. Leverans är delvis kopplad till KIVP-

planeringen. Intressanta frågor för företaget vore att se i KI-VP vad som skapar värde eller är 

slöseri. En analys skulle behövas över vad som normalt brukar vara klar vid de så kallade gate-

mötena och vad som inte blir färdigställt. Intresse finns i att se hur de milstolparna ser ut. Även 

anledningarna till varför leveranserna blir försenade vore intressant att få sammanställt, bland 

annat om de beror på yttre faktorer eller egna fel. Att även definiera när en leverans eller kort 

anses vara okej och färdigställd är en fråga för företaget att lyfta vidare. 

 

  



50 

 

6 ANALYS OCH DISKUSSION 

 

Den visuella planeringen är ett konkret och bra verktyg för att uppmuntra medarbetarskap. Att 

arbeta visuellt gör det enklare för alla att ta del av vad som sker i projekt där man är involverad. 

Målet är att planeringen ska skapas för de människor som ska använda den och därför också 

med fördel av dem själva. Det är därför viktigt att involvera samtliga parter inom 

projekteringen i förbättringen av KI-VP. Ett vidare arbete utöver detta examensarbete skulle 

därför behövas för att komplett se över statusen på planeringen. Det här arbetet visar på möjliga 

vägar fram i det arbetet.  

6.1 Mätetal 

En brist i KI-VP är att det saknas metoder för en objektiv uppföljning med avseende på 

planering och framdrift. Syftet med examensarbetet har varit att undersöka lämpliga mätetal 

och metoder att använda vid uppföljning av planeringen. Baserat på studier av andra metoder 

har valet fallit på att använda mätetal relaterat till metoden Last Planner. Det grundläggande 

mätetalet inom Last Planner är PPU som mäter planeringens tillförlitlighet och inom ramen för 

examensarbetet har detta mätetal använts för den empiriska delen. Andra intressanta mätetal 

från Last Planner är mått på produktivitet, planeringsförmåga och komplexitet.  

En förutsättning för en objektiv uppföljning är att det finns tillgänglig data som kan analyseras. 

Den behöver vara lättåtkomlig samt möjlig till att återskapa eller sammanställa historiskt. Därför 

är en förutsättning för att kunna utföra uppföljningar effektivt att planeringstavlorna är 

digitaliserade. Digitalisering av planeringsverktyg har även andra fördelar gentemot den tidigare 

fysiska tavlan. Lindlöf och Söderberg (2011) diskuterar i sin artikel nackdelar med den visuella 

planeringen på fysiska tavlor så som att planeringen visuellt begränsas till bara de som fysiskt 

kan närvara i rummet. Den fysiska tavlan som kasseras i slutet av projektet har också nackdelen 

att utfallet från projektet inte blir sökbart i efterhand. Att det underlättar att ta fram statistik från 

systemet som detta arbete visar är ännu en anledning till att förespråka att digitalisera den 

visuella tavlan. 

En annan förutsättning för att en uppföljning ska vara objektiv är att underlaget till mätetalet är 

representativt för det som ska mätas. Analysen av mätetalet PPU som används i detta 

examensarbete visar att statistiken behöver förfinas. En viktig aspekt på företaget är att särskilja 

de flyttar som sker på grund av omplanering med följd av ett ledningsbeslut (blå prickar) från 
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de flyttar som sker internt inom projektet (röda prickar). Det är alltså bara de röda prickarna 

som borde påverka statistiken för att det är de flyttarna som sker inom projektet och det är dem 

som visar på hur planeringen egentligen fungerar. Mätdata presenterat i detta examensarbete 

blir därför till viss del missvisande då det i vissa projekt hade i tidigare lägen flyttats hela faser. 

Korten inom dessa faser får då en blå prick på alla leveranser vilket kan ge ett utfall på PPU 

som visar på lågt eller rent av inga genomförda aktiviteter. För att få rättvisande resultat 

behöver med andra ord bara de röda prickarna analyseras för att kunna använda verktyget fullt 

ut i att analysera hur planeringen har följts. Generellt gäller det att vara införstådd i vad det är 

för data som ligger som grund till statistik och mätetal som presenteras. Detta för att kunna 

analysera de korrekt och dra slutsatser kring vad som ska förändras på ett korrekt sätt. 

PPU är inte tillräckligt att använda enbart utifrån procenttalet. En vidare analys behövs för att 

kunna utläsa hur förbättringar i planering kan ske. Då PPU bara visar ett procenttal och inte 

hur många leveranser som är inplanerade den veckan i projektet, så går viss information 

förlorad kring till exempel komplexiteten i projektet. Det gäller att komma ihåg att mätetal 

bara är en förenkling av verkligheten och ska användas som ett stöd i analysen av en process. 

PPU kan användas som en indikator på områden med problem som behöver djupare analys.  

För att få en djupare förståelse och kunna gå vidare med analysen av planeringen så skulle 

anledningarna till varför planeringen ändrades behöva införas direkt vid flyttarna. Att i 

efterhand gå tillbaka och analysera flyttarna av korten som det har gjorts i detta arbete är 

möjligt. Det finns dock en risk att orsakerna glöms bort eller att det finns en tendens att mer 

subjektivt lägga in värdering i varför flyttar görs om det läggs in i ett större sammanhang vid ett 

senare tillfälle. Företaget arbetar idag med att anledningen till förändringar av planeringen, det 

vill säga varför flytten av kort har skett, ska antecknas i kortet i samband med flytten. För att 

öka sökbarheten och kategoriseringen av orsak till flytten i efterhand så skulle en lista med 

förbestämda orsaker kunna läggas in som ska registreras i samband med flytten. Ballard (2000) 

ger några förslag på kategorier som kan användas nedan. 

• För mycket arbete inplanerat 

• Ingen tillgång till nödvändiga resurser  

• Ändring av prioritet, resurs omplacerad till andra uppgifter 

• Hittat fel från tidigare steg när försök har gjorts till att utföra aktiviteten 
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Statistik på antal flyttar av korten och orsakerna till varför de skett kan användas för att arbeta 

med Knowledge Innovation inom metoden KI-VP. Data framtaget i examensarbetet visar på 

att det finns kort som är problematiska och behöver ses över om det finns möjlighet till 

förbättringar för att förbättra utfallet av PPU. Att använda framtagen statistik underlättar arbetet 

med erfarenhetsåterföringen i projekt då det indikerar på vad och vilka områden i planeringen 

som behöver belysas och arbetas med att förbättra. Att nyttja PPU till detta är en väg framåt, 

dock behöver den vidare analysen av statistiken från PPU användas för att få en relevant 

återkoppling. 

Last Planner metod förespråkar att inte planera i för långa tidsintervall utan att planera i detalj 

när utförandet närmar sig därför att det är svårare att planera längre fram i tiden än det som 

ligger närmare planeringstillfället. Därför är det viktigt med kortare intervall av planering för att 

förbättra tillförlitligheten i planen. Företagets KI-VP planering är indelad i de olika faserna där 

antal veckor ligger på gränsen av maximalt lämpligt antal veckor enligt Last Planner. Det är då 

viktigt att inför varje start av ny fas se över planeringen så att den anpassas till respektive projekt 

för att säkerställa att planeringen kan utföras utan problem. Resultatet från studien av PPU från 

företagets KI-VP och hur det fördelar sig inom faserna visar att sena leveranser, i sena faser, har 

fler flyttar än tidiga leveranser, vilket överensstämmer med teorin från Last Planner. PPU har 

potential att vara ett bra mätetal för planeringsverktyget KI-VP men eftersom Last Planner 

baseras på en modell med kontinuerlig uppdatering av planering så kan KI-VP behöva ta del av 

den metodiken för att kunna förbättra PPU.  

Då projekt innehåller många leveranser kan det bli svårt att överblicka vad som ska utföras och 

därför kan det behövas fler kategorier av vilka typer av arbetsuppgifter som finns i planeringen. 

Exempelvis skulle det kunna särskiljas vilka kort som är kritiska, det vill säga påverkar andra i 

flödet, från sådana kort som egentligen skulle kunna genomföras när som helst under 

planeringen, det vill säga fria kort. Dessa kort skulle kunna användas som reservaktiviteter i 

likhet med vad Ballard (2000) beskriver som en princip inom Last Planner. Reservaktiviteterna 

skulle kunna placeras läggas utanför planeringen och planeras in successivt av medlemmarna i 

projektet. Dessa aktiviteter skulle då också behöva särskiljas ut ur statistiken om PPU. En 

vidare möjlighet i och med att särskilja kritiska aktiviteter från fria kort är att KI-VP skulle 

kunna nyttjas som en mer traditionell projekteringstidplan där viktiga tidpunkter, milstolpar 

och beroenden kan lyftas fram. 
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En möjlig analys av PPU som inte har genomförts i detta examensarbete är om det går att se 

något mönster av utfallet på PPU över kalenderåret. Då examensarbetets mätningar bara skedde 

över en tidsperiod på tolv veckor så blir denna analys svår att utföra då tidsperioden är för kort 

för att uttala sig något i detta. Denna analys skulle eventuellt även kunna användas för att se det 

finns arbetsroller inom organisationen som behöver mer stöttning i perioder. Andra mätetal 

förutom PPU är mer tillförlitliga för att följa upp dessa tendenser. PPU kan istället används som 

grund till att öppna upp visibiliteten var i projekt kritiska punkter uppstår och 

förbättringsarbeten kan sättas in för att åtgärda dessa punkter för bättre projektplanering. 

PPU är ett mätetal som mäter hur planeringen har skötts i efterhand då redan projektet har 

genomförts. Även om mätningarna sker veckovis så kan mätetalet behöva kompletteras med en 

subjektiv framtida bedömning av arbetsbelastning. Detta för att skapa sig en bild av hur arbetet 

ska genomföras och för att bedöma vilken risk som finns i projektets planering. Det vill säga 

hur sannolikt är det att utlovad arbetsuppgift kommer att färdigställas då den är utlovad att vara 

utförd. För att sedan i efterhand mäta utfallet av hur väl planeringen följdes är PPU ett 

användbart mätetal. Det gäller också att komma ihåg att PPU som mätetal analyserar hur 

planeringen fungerar och hur den kan förbättras. Detta är inte nödvändigtvis korrelerat med 

hur väl projekten går i avseende på kvalité och ekonomi. Andra mätetal behöver med andra 

ord komplettera PPU som mätetal. Inom teori för Last Planner finns två mätetal som kan vara 

intressanta att använda. Required Level (RL) som mäter procenttalet av kritiska aktiviteter i 

veckoplaneringen kan vara intressant för att kunna identifiera behovet att omplanering. 

Performance Factor (PF) som mäter förhållandet mellan faktisk och intjänad produktivitet 

uttryckt i arbetstid kan vara intressant att studera när antalet samtidiga resurser ökar. Ytterligare 

intressanta mätetal finns för planeringsförmåga, det vill säga med fokus på projektledarens roll. 

Till exempel kan Percent of Constraint Removal (PCR) användas som mäter hur väl den 

förberedande processen utförs. 

6.2 Värdeflödeskartläggning 

Värdeflödeskartläggningen ger möjlighet att studera beroenden mellan kort och hur mycket 

resurser som krävs för att slutföra ett kort. Att kombinera kartläggningen med utfallet av vad 

mätetal indikerar behöver förbättras i planeringen ger en förståelse för hur förändringar 

påverkar bland annat arbetsbelastning eller andras arbetsflöde. Värdeflödeskartläggningen som 

genomfördes i examensarbetet identifierade ett antal problemområden samt att det finns 

möjlighet till att korta ledtider för projekteringsprocessen genom att nyttja fler resurser. 
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Arbetet visar på kritiska punkter i planeringen, bland annat i form av kritiska kort som får 

många flyttar men även beroenden mellan kort som genom placeringen i planeringen inte 

skapar flöde. Teorier om KI-VP lyfter fram vikten av att skapa en erfarenhetsåterföring från 

planeringen tillbaka i projekten för att kunna förbättra flödet. Att använda 

värdeflödeskartläggning som indikerar problemområden i planeringen är en möjlig arbetsmetod 

för att skapa erfarenhetsåterföringen inom KI-VP. I arbetet med att följa upp företagets KI-VP 

visar det att arbetet med delen Knowledge Innovation inte utförs idag på ett strukturerat sätt 

inom företaget. KI-VP används mest i dess form som visuell planeringstavla, med andra ord är 

delen Visual Planning inom KI-VP deras arbetsmetod. Att få Knowledge Innovation att 

samverka med den visuella planeringen borde vara ett steg i att också effektivisera processen.  

Teorier om värdeflödeskartläggning förespråkar att inte titta enbart på en funktion i företagets 

flöde av leveranser. Istället ska en flödesenhet i form av till exempel en handling som förädlas 

genom processen studeras. Exempel på sådana som hade kunnat studerats inom företagets 

projekteringsprocess hade kunnat vara handlingar för beställning av kök, dimensionering och 

handlingar för beställning av takstolar samt handlingar för badrum som prefabriceras. Det gäller 

också i vidare analyser att komma ihåg att se till helhetsperspektivet och inte suboptimera 

genom att se till enskilda avdelningars behov för att klara sin arbetsbelastning. Det är viktigt 

med förståelse för varandra inom projektet. Att se på flödesenheter som flödar genom hela 

organisationen borde underlätta att se helhetsperspektivet och de behov som skapar värde för 

kunden. 

Vidare arbete med denna typ av projektuppföljning kan nyttjas för att se av hur projekt går. 

Detta för att kunna sätta in resurser eller göra förändringar i projekten om det är något som 

inte fungerar. Arbetet kan också användas för vidare forskning inom effektivare planering inom 

byggprojekt. Det kan läsas med utgångspunkten som inledande förståelse för den problematik 

och ständiga förändringsprocess som finns inom ett företag som arbetar med 

byggnadsprojektering. 
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7 SLUTSATSER 

 

• Det finns ett värde i att använda PPU som mätetal då det belyser problemområden 

inom visuell planering.  

• Orsaker till att planeringen inte följs behöver registreras och kategoriseras för enklare 

uppföljning. 

• Kontinuerlig planering i närtid till utförande enligt till exempel Last Planner behöver 

användas för att kunna förbättra PPU. 

• Det behöver särskiljas i statistiken vilken typ av orsak som påverkat PPU; på grund av 

omprioritering av övergripande planering eller flyttar som gjorts inom projektet.  

• Det kan finnas en viss påverkan på utfallet av PPU från projektets komplexitet, storlek 

och typ av projekt, samt hur många leveranser som finns inplanerade. Studien har dock 

för lite insamlade data under för kort tidsperiod för att säkert kunna uttala sig i detta. 

• Värdeflödeskartläggning är användbar för att identifiera förbättringspunkter i 

planeringen och skapa erfarenhetsåterföring inom projektet. Den ger information om 

arbetsuppgifternas karaktär och relation till varandra.  
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1 

 

BILAGA 1 

Sammanställning av mätdata 

   Typ av projekt HR HR BR BR BR BR  HR BR HR BR HR HR HR HR  HR HR HR HR  HR HR  HR HR HR S S S S H  

   Antal lägenheter 117 165 111 63 203 54 155 111 117 47 55 70 110 94 147 63 142 61 70 88 78 64 68 150 280 109 300 132  
Vecka Från datum Till datum 

Projektnummer 4 5 265 278 288 292 293 294 295 298 365 376 377 381 382 383 384 385 389 390 391 392 393 409 410 413 414 527 705 

32 
2017-08-07 2017-08-13 PPU (%) 16,7     0,0   0,0 61,5 37,5     100,0   44,1 33,3   0,0 40,0 81,3   95,2   100,0   0,0   20,0 100,0 31,8   

 

  Utförda 1     0   0 8 3     1   15 12   0 10 13   20   2   0   1 1 7   
 

  Planerade 6     1   42 13 8     1   34 36   9 25 16   21   2   32   5 1 22   

  
    Fas S     B   I D D     S   I D   I D D   D   P   I   B D D   

33 
2017-08-14 2017-08-20 PPU (%) 0,0   0,0 0,0   0,0 60,0 59,1     0,0 100,0 77,8 42,9   0,0 72,7 90,9   70,6 50,0 100,0   0,0 0,0 0,0   15,0   

 

  Utförda 0   0 0   0 9 13     0 1 7 27   0 8 10   12 1 1   0 0 0   3   
 

  Planerade 3   2 5   17 15 22     6 1 9 63   9 11 11   17 2 1   36 1 8   20   

  
    Fas S   I B   I D D     B B I D   I D D   D P P   I B B   D   

34 
2017-08-21 2017-08-27 PPU (%) 0,0   0,0     0,0 57,1 60,5     0,0 0,0 41,7 1,7     76,5 83,3   44,4 73,7 100,0   0,0 0,0 0,0 0,0 50,0   

 

  Utförda 0   0     0 8 23     0 0 10 1     13 10   8 14 5   0 0 0 0 9   
 

  Planerade 3   1     19 14 38     4 5 24 59     17 12   18 19 5   22 3 1 1 18   

  
    Fas S   I     I D D     B B I I     D D   D S P   I B B I D   

35 
2017-08-28 2017-09-03 PPU (%) 0,0 100,0       0,0 100,0 65,4     0,0 0,0 62,5 4,8     69,2 60,0   66,7   100,0   0,0   0,0   57,7 100,0 

 

  Utförda 0 7       0 6 17     0 0 5 1     9 6   10   8   0   0   15 2 
 

  Planerade 2 7       13 6 26     3 2 8 21     13 10   15   8   9   2   26 2 

  
    Fas S S       I D D     B B I I     D D   D   P   I   B   D P 

36 
2017-09-04 2017-09-10 PPU (%)   94,7 50,0   100,0 0,0 64,3 62,7 100,0   0,0 0,0 7,1 0,0   0,0 61,5 76,9   33,3 0,0 95,5   7,7   0,0 0,0 60,0 100,0 

   
Utförda   18 1   8 0 9 32 4   0 0 1 0   0 8 10   7 0 21   1   0 0 27 4 

   
Planerade   19 2   8 10 14 51 4   2 2 14 10   12 13 13   21 3 22   13   3 1 45 4 

      
Fas   P I   S I D D S   B B I I   I D D   D P P   I   B S I P 

37 2017-09-11 2017-09-17 
PPU (%)   78,6     87,5 30,8 38,5 40,0     0,0 50,0 0,0 0,0   0,0 58,6 75,0 100,0 60,0   100,0   0,0     100,0 30,8 100,0 

   
Utförda   11     14 4 5 12     0 2 0 0   0 17 12 8 6   13   0     1 8 4 

   
Planerade   14     16 13 13 30     1 4 6 17   1 29 16 8 10   13   16     1 26 4 

      
Fas   S     D I D I     B B D I   I D D S D   P   I     B I P 

38 2017-09-18 2017-09-24 
PPU (%)   33,3 100,0   83,3 0,0 81,8 66,7       0,0 0,0 0,0     18,2 84,2 100,0 50,0   52,9 100,0 0,0       36,4 100,0 

   
Utförda   2 2   20 0 9 18       0 0 0     2 16 8 8   9 1 0       8 24 

   
Planerade   6 2   24 6 11 27       2 5 13     11 19 8 16   17 1 7       22 24 

      
Fas   P B   S I D I       B I I     D D S D   P P I       I P 

39 2017-09-25 2017-10-01 
PPU (%) 66,7 50,0 60,0   82,8 50,0 75,0 66,7     0,0   25,0 33,3 0,0 0,0 61,9 55,6 76,5 50,0   50,0 66,7 0,0     100,0 69,2 100,0 

   
Utförda 2 4 3   24 2 15 34     0   1 1 0 0 13 5 13 5   6 4 0     3 27 10 

   
Planerade 3 8 5   29 4 20 51     2   4 3 1 1 21 9 17 10   12 6 4     3 39 10 

      
Fas S S I   D I D I     B   I I I D D D S D   P P I     B I P 

40 2017-10-02 2017-10-08 
PPU (%) 0,0 14,3 0,0   61,8 0,0 75,0 73,3   100,0 100,0 40,0 0,0 0,0   0,0 80,0 80,0 80,0 60,0 0,0 75,0 100,0 40,0   0,0 60,0 70,4 100,0 

   
Utförda 0 2 0   21 0 3 44   2 4 2 0 0   0 48 8 16 9 0 12 15 2   0 3 19 9 

   
Planerade 1 14 1   34 2 4 60   2 4 5 1 6   2 60 10 20 15 7 16 15 5   6 5 27 9 

      
Fas S P B   D D D I   P B B I I   I D D D D S P P I   B B I P 

41 2017-10-09 2017-10-15 
PPU (%)   62,5 33,3 100,0 85,2 80,0 82,4 65,9   100,0 33,3   0,0 0,0     35,7 78,4 77,8 63,2 0,0 81,3 100,0 0,0   0,0 16,7 71,4 100,0 

   
Utförda   5 1 1 23 4 14 27   2 1   0 0     10 29 14 12 0 13 5 0   0 1 10 5 

   
Planerade   8 3 1 27 5 17 41   2 3   1 3     28 37 18 19 8 16 5 3   1 6 14 5 

      
Fas   P B I S I D I   P B   I I     I D D D S P P I   B B I P 

42 2017-10-16 2017-10-22 
PPU (%)   100,0 0,0   48,8 80,0 60,0 47,5   100,0 0,0 0,0   0,0 0,0   44,4 48,8 86,7 45,5 0,0 88,9 85,7 0,0     42,9 34,6 100,0 

   
Utförda   4 0   20 4 12 19   4 0 0   0 0   16 20 13 10 0 8 6 0     3 9 5 

   
Planerade   4 6   41 5 20 40   4 5 3   5 2   36 41 15 22 18 9 7 2     7 26 5 

      
Fas   S B   D I D I   P B B   I B   I I D D S P P I     B I P 

43 2017-10-23 2017-10-29 
PPU (%)   66,7 75,0   39,3 0,0 0,0 57,1   100,0 50,0 0,0 100,0 50,0 0,0   78,8 34,3 62,9 75,0 0,0 75,0 44,4 33,3 0,0   50,0 81,8 100,0 

   Utförda   6 3   11 0 0 16   17 1 0 1 1 0   26 12 22 15 0 3 4 1 0   1 9 9 

   Planerade   9 4   28 1 23 28   17 2 1 1 2 1   33 35 35 20 12 4 9 3 4   3 11 9 

      Fas   S B   D I D D   P B B I I B   I I D D S S P I B   B I P 
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BILAGA 2 

Värdeflödeskartläggning konstruktörer 

  Systemprojektering Detaljprojektering DDS/Inköp  
Roll v. 5 v. 6 v. 7 Inkorg v. 1 v. 2 v. 3 v. 4 v. 5 v. 6 v. 7 v. 8 v. 9 v. 10 v. 11 v. 12 Inkorg v. 1 v. 2 v. 3 v. 4 Kunder 

Konstruktion 

10-ritning Dialog A & K Information till 
takstolsleverant
ör 

Tegelavväxling Slutgiltig 
lastnedräkning 

Stabilitet och 
förankring 

Lyft av volymer Loftgång och 
balkong 

Speciallösning
ar 

Avstämning 
produktion & 
Inköp 

Granska 
takstolar från 
takstolsleverant
ör 

Dimensionering 
gavelspetsar 

Mark och Grund 
BH 

Terrängtyp Åtgärda ev 
granskningskom
mentarer 

Bygghandlingar Skicka KL-skivor 
till EL/VS-proj 

Lev till DDS K Granskning 1 
DDS 

Underlag 
sylomer 

Sylomer till 
bygget 

Fabrik 

P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T P/T 
Bygge 

3 dgr 1-2 h 2-4 h   2-3 dgr 2-4 dgr 4 h 1 h-2 veckor 1 h - 2 dgr 1 h 1-2 dgr 1 h-2 dgr 2 h   4 h 3 h 1 dag 2 dgr 1-2 dgr 2 dgr 1 dag 
Inköp 

L/T L/T L/T L/T L/T L/T L/T L/T L/T L/T L/T L/T L/T L/T L/T L/T L/T L/T L/T L/T L/T 

 
5-10 dgr 1-2 h 2-4 h   3-4 dgr 3-7 dgr 1 dgr 5 h - 3 veckor 1 vecka 1 h 5 dgr 3 dgr 2 h   1 dag 3 h 1 vecka 3 dgr 1-2 dgr 2 dgr 1 dag 

 
E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T E/T 

 
vart 3:e 
projekt 

varje projekt varje projekt   varje projekt varje projekt varje projekt vart 10:e 
projekt/varje 
projekt 

varje projekt varje projekt varje projekt varje projekt vart 3:e projekt   varje projekt varje projekt vartannat 
projekt 

varje projekt varje projekt varje projekt vart 5:e projekt 

 
Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input Input 

 
Planer, 
bygglovshandl
ingar 

10-ritning, 
lastnedräkning 

Planer   Planer, sektion, 
bygglovshandlin
gar, fasad 

Planer Planritning Balkong, 
planritning 

Plan, sektion Tidigare 
leveranser fram 
tom hit 

Takplan, 
sektion, 
takstolsspecifik
ation 

Takplan, fasad, 
sektion 

10-ritning   Inkommande 
kommentarer 

Alla ritningar   Handlingar tom 
hit 

Regelplaner Regelplaner, 
lastnedräkning 

Planritning 

 
Övriga 
kommentarer 

Övriga 
kommentarer 

  Övriga 
kommentarer 

  Övriga 
kommentarer 

Övriga 
kommentarer 

Övriga 
kommentarer 

          Övriga 
kommentarer 

    Övriga 
kommentarer 

        

 
Vid grund i 
projekt 

För tidig?   TAS BORT!   27-ritning Beräkning Granskning, 
separat 
loftgång/balkong 

          TAS BORT!     Sen leverans? 
Hör ihop med 
KL-skivor/stab. 
väggelement 

        

 

  

Lastnedräkning 
grund 

  

KL-skivor 
håltagning 

    

Pelare och 
reglar 

KL-
skivor/Stabilisera
nde väggelement   

Stål i volym 

  

Stål till bygge NY - Upprätta 
konstruktionsdo
kumentation     

Egenkontroll 

  

Nedböjning i 
volymer 

Granska stål 23-ritningar Granskning 3 
DDS 

 

  
P/T 

  
P/T 

    
P/T P/T 

  
P/T 

  
P/T P/T 

    
P/T 

  
P/T P/T P/T P/T 

 

  
1-3 dgr 

  
  

    
1 vecka 2 dgr 

  
2 dgr 

  
2 dgr-2 veckor 1 dag 

    
3 h 

  
1 dag 1 dag 2 dgr 4 h 

 

  
L/T 

  
L/T 

    
L/T L/T 

  
L/T 

  
L/T L/T 

    
L/T 

  
L/T L/T L/T L/T 

 

  
2-4 dgr 

  
  

    
1 vecka 1 vecka 

  
4 dgr 

  
3 dgr-3 veckor 1 dag 

    
3 h 

  
2 dgr 1 dag 4 dgr 4 h 

 

  
E/T 

  
E/T 

    
E/T E/T 

  
E/T 

  
E/T E/T 

    
E/T 

  
E/T E/T E/T E/T 

 

  
varje projekt 

  
  

    
varje projekt vartannat projekt 

  
vart 5:e projekt 

  
vart 5:e projekt varje projekt 

    
varje projekt 

  
varje projekt vart 5:e projekt vart 3:e projekt varje projekt 

 

  
Input 

  
Input 

    
Input Input 

  
Input 

  
Input Input 

    
Input 

  
Input Input Input Input 

 

  

Planer, 
bygglovshandlin
gar   

  

    

Planritning, 
lastnedräkning 

Plan, sektion, 
fönster, dörrar 
(balkonger)   

planritning, 
sektion 

  

Lastnedräkning, 
planritning och 
sektion 

Planritning, 
vindstabilitet, 
lastnedräkning     

Alla tidigare 
leveranser 

  

DDS, VVS, 
blockritning 

Planritning, 
sektion 

Plan, rektion, 
DDS K 

Regelplaner 

 

  
  

  
Övriga 
kommentarer     

Övriga 
kommentarer 

  
  

  
  

  Övriga 
kommentarer     

  
  

Övriga 
kommentarer 

      

 

  

  

  

TAS BORT! 

    

Tid inkluderar 
leverans "Stora 
öppningar" 

  

  

  

  

  Beställare/efter
marknad 

    

  

  

K-ritare       

 

            

Stora öppningar 

        

Gemensam 
granskning av 
ritningar A och 
K 

Granskningshan
dlingar 

        

Start DDS 

  

Granskning 2 
DDS 

   

            
P/T 

        
P/T P/T 

        
P/T 

  
P/T 

   

            
  

        
1 dag 3 h 

        
  

  
1 dag 

   

            
L/T 

        
L/T L/T 

        
L/T 

  
L/T 

   

            
  

        
1 dag 3 h 

        
  

  
1 dag 

   

            
E/T 

        
E/T E/T 

        
E/T 

  
E/T 

   

            
  

        
varje projekt varje projekt 

        
  

  
varje projekt 

   

            
Input 

        
Input Input 

        
Input 

  
Input 

   

                      Alla ritningar Alla ritningar             Regelplaner    

            
Övriga 
kommentarer                     

Övriga 
kommentarer        

            

Tid ink under 
leverans "Pelare 
och reglar"                     

Milstolpe, kom 
ihåg-punkt        
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BILAGA 3 

Mall för KI-VP  

 


