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Sammanfattning  

Byggbranschen är i dagsläget inte känt för att ”hålla sig inom tidsramen”, utan den är mer 
känd för att projekt ofta blir försenade. Eftersom att planeringen är det som lägger grunden till 
hela byggnadsprojektet är det av stor betydelse att denna görs på ett korrekt sätt. Det bör 
läggas tid på att planera projektets händelseförlopp, dess olika aktiviteter samt tillgången på 
resurser för att utföra de olika aktiviteterna som projektet består av.  Detta är för att projektet 
skall flyta på så bra som möjligt. Genom användningen av förbättrade planeringsmetoder går 
det att bidra till en effektivare byggproduktion med mindre stillastående timmar, störningar 
och korrigeringar av fel.  

Examensarbetet har utförts på Högskolan i Halmstad under vårterminen 2017 och syftet med 
detta examensarbete är att göra en fördjupning inom de två planeringsmetoderna Critical Path 
och Line of Balance för att sedan jämföra dess styrkor och svagheter med varandra. 
Förhoppningsvis bidrar även denna studie till utvecklingsmöjligheter inom planering i 
byggsektorn.  

Resultatet av studien har visat att Critical Path är en väl inarbetad metod som lämpar sig bäst 
på icke- repetitiva projekt som t ex. uppförande av villor, skolor och övriga unika projekt. Line 
of Balance lämpar sig bättre på projekt med repetitiva aktiviteter, t ex. vid anläggning av 
motorvägar och produktion av höghus. 

Vid jämförelsen mellan de olika planeringsmetoderna så har planeringsprogrammen Plancon 
samt Vico Office använts. Vico Office kan tillämpa både Line of Balance och Gantt i sitt 
program så att jämförandet kan ske på ett enkelt sätt. 

I dagsläget använder sig de flesta byggnadsprojekt av planeringsmetoden Critical Path. Critical 
Path metoden är aktivitetsbaserad, till skillnad från Line of Balance som är en platsbaserad 
planeringsmetod. I en Critical Path tidplan ritas horisontella staplar där längden på staplarna 
symboliserar den planerade arbetstiden för varje aktivitet. Line of Balance metoden visar de 
återkommande aktiviteterna som kan uppkomma i ett projekt som en enda linje i en graf. 
Critical Path tidplanen visar varaktigheten av en speciell aktivitet, medan linjen i Line of 
Balance tidplanen visar vilken hastighet som aktiviteterna håller. 
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Abstract  

The construction industry is currently known for projects often being delayed. Since planning 
is very important for the whole building project, it is very important that this is done correctly. 
More time should be put to plan the different projects so that the project should go on as smooth 
and efficient as possible. By using improved planning methods, you can contribute to a more 
efficient production on the construction site with less disturbances and corrections of errors. 

The purpose with this study is to compare the two planning methods, Critical Path and Line of 
Balance, and compare its strengths and weaknesses with each other. Hopefully, this study also 
contributes to development opportunities in planning in the construction sector. The result of 
the study has shown that Critical Path is a well-developed method that is best suited to non-
repetitive projects such as construction of villas, schools and other unique projects. Line of 
Balance is better suited to projects with repetitive activities, for example construction of 
highways or the production of high-rise buildings.  
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Förord	

Det här examensarbetet utgör den sista delen av vår utbildning till Byggingenjör med 
inriktning mot produktion och projektledning på Högskolan i Halmstad. Examensarbetet 
genomfördes under våren 2017 och innefattade 15 högskolepoäng av utbildningens totala 180 
högskolepoäng.  

Vi vill först och främst tacka vår handledare, Kristian Widén, vid Högskolan i Halmstad för all 
hjälp, stöd samt handledning vi fått under arbetet med vårt examensarbete. 

Vi vill även tacka Dan Bjerregård, projektledare på Peab, för att vi fått tillgång till en tidplan, 
samt Vico för licens till Schedule Planner och IT Support på Högskolan i Halmstad för tillåtelse 
och hjälp vid nedladdning av programmet. 

Utan de ovanstående personernas hjälp och engagemang hade inte studien kunnat genomföras. 
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Halmstad, Våren 2017 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Planeringen är det som lägger grunden för hela projektet. Därför är det av stor betydelse att 
lägga ordentligt med tid på att planera projektets händelseförlopp, dess olika aktiviteter samt 
tillgången på resurser för att utföra de olika aktiviteterna som projektet består av (Faghihi, V 
et.al. 2015). Resultatet från studier utförda av Byggbranschens utvecklingsfond visar att 
deltagarna är överens om att planeringen är mycket starkt kopplad till projektets lönsamhet. 
Skapas en ohållbar produktionsplan kan detta leda till stora ekonomiska konsekvenser för 
entreprenören (Byggbranschens utvecklingsfond 2009).   

Inom byggsektorn har olika typer av tidsscheman funnits sedan 1950-talet (Gould & Joyce 
2003). I dagsläget kan två huvudsakliga metoder för schemaläggning av byggprojekten 
identifieras: aktivitetsbaserad schemaläggning och platsbaserad schemaläggning (Jongeling & 
Olofsson 2007). Aktivitetsbaserad schemaläggning är den dominerande metoden idag, även 
kallad Critical Path metoden. Critical Path metoden utvecklades av E.I. du Pont de Nemours 
Company år 1956 (Gould & Joyce 2003). Platsbaserad schemaläggning, även kallat Line of 
Balance metoden, är inget nytt koncept utan har varit en forskningsfråga under många år. Den 
praktiska användningen inom byggsektorn har dock varit begränsad, vilket främst beror på den 
starka traditionen med användandet av den aktivitetsbaserade schemaläggningsmetoden samt 
saknaden av programvaror som stödjer den platsbaserade metoden. Line of Balance är en visuell 
planeringsmetod som möjliggör för planeraren att redogöra för projektets flöde (Jongeling & 
Olofsson 2007).  Line of Balance:s schemaläggningsteknik har sitt ursprung från Goodyear 
Company i början av 1940-talet och utvecklades av amerikanska marinen i början av 1950-talet 
för programmering och kontroll av både repetitiva och icke-repetitiva projekt. Metoden började 
först appliceras på industriell tillverkning samt vid kontroll av produktionen och den är baserad 
på att produktionstakten är enhetlig. Som planerings- och schemaläggningsmetod började 
tekniken att användas på 1980-talet i Finland (Pataskar & Harsha 2015).  

Det finns en stor potential för att förbättra arbetsflödet på dagens byggarbetsplatser. Studier har 
visat att det endast är en liten del av arbetstiden som går åt till direkt arbete medan en stor del 
går åt till indirekt arbete, dvs. förberedelser, instruktioner, få material, samt korrigeringar av 
fel, väntan och störningar, dvs. sådant som kan benämnas som ”slöseri med tid” (Jongeling & 
Olofsson 2007). För att få till en effektiv tidplanering krävs det att tidplanen är tydlig och att 
den kan utläsas på ett korrekt sätt av alla berörda parter i projektet. Det ska klart och tydligt 
framgå vem som har vilken roll i projektet, samt att det ska ske fortlöpande uppföljning av 
målen. Kompetens är givetvis också en viktig nyckel för att uppnå en framgångsrik planering 
av byggprojekt. Det krävs varierande kompetens för olika skeden i ett projekt. I ett projekt krävs 
det två olika typer av planeringskompetens, kunskap och erfarenhet rörande genomförandet 
och förmågan att hantera programvaror som används i planeringsarbetet. Det mest optimala 
är att kombinera dessa typer av kompetens i projektet (Byggbranschens utvecklingsfond 2009).  

Den traditionella Critical Path metoden har sina fördelar t ex. som att hela projektet i ett tidigt 
skede måste analyseras och granskas, vilket ger betydelsefull kunskap att ta med sig genom 
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hela projektet. Metoden är välkänd och används av en bred målgrupp samt att den skapar 
förutsättningar för god erfarenhetsåterföring. Men denna metod har även sina nackdelar som 
gör den mindre användbar och där t ex. den nyare metoden, Line of Balance, är lämpligare. 
Detta gäller t ex. vid större byggprojekt där många händelser och aktiviteter är involverade. Då 
blir tidplanerna skapade med Critical Path metoden mycket detaljerade och svårlästa (Jongeling 
& Olofsson 2007). Förutom att de blir mycket detaljerade och svårlästa så löper det stor risk att 
det sker identifieringsmisstag samt att projektets medlemmar kan tolka tidplanen på olika sätt 
(Koo & Fischer 2002).  

Under de tre senaste decennierna så har forskare börjat hitta fördelar med att använda sig av 
Line of Balance istället för den klassiska Critical Path metoden vid planering av byggprojekt 
(Badukale 2014). Med ett Line of Balance schema är det enklare att identifiera avvikelser som 
kan påverka arbetsflödet än om en jämförelse görs med ett aktivitetsbaserat schema som Critical 
Path metoden (Jongeling & Olofsson 2007). De största fördelarna med att använda Line of 
Balance är att den grafiska presentationen är lätt att förstå. Metoden hjälper platschefen att 
korrigera schemat och hitta lämpliga åtgärder t ex. att lägga till resurser eller att prioritera 
arbetet annorlunda när det fortfarande finns tid att göra det. Genom att använda metoden i ett 
tidigt skede i planeringen bidrar det till möjligheten att kunna lösa planeringsproblem eftersom 
produktionsprocessen blir enklare. De kritiska aktiviteterna i Line of Balance tidplanen är 
baserade på både tid och resurser medan de i en Critical Path tidplan endast är baserade på tid 
(Badukale 2014).   

Dagens tidplaner produceras med hjälp av datorstöd. Manuellt är detta mycket tidskrävande 
och komplicerat (Persson 2012). Vanliga programverktyg som används idag är t ex. Microsoft 
Project, Powerproject och Primavera. Dessa verktyg skapar tidplaner genom Gantt och 
nätverksplanering. Svårigheterna med Gantt och nätverkstidplanerna uppförda i de vanligaste 
programverktygen är som tidigare nämnt bland annat svårigheterna att läsa dem vid projekt som 
innehåller många aktiviteter, men även saknaden av att kunna jämföra olika tidplaner med 
varandra för att utvärdera vilken version som är mest lämplig (Tory, Melanie et.al. 2013). Vico 
Software´s programvara Schedule Planner möjliggör tidplanering med den nyare metoden, Line 
of Balance, vilket skapar förutsättningar för enklare tydning av tidplanerna vid ett stort antal 
aktiviteter, samt funktionen att jämföra olika versioner av tidplaner (Vico Software 2017b).  

 

1.2 Syfte & Mål 
Syftet med denna studie är att göra en fördjupning inom de två planeringsmetoderna Critical 
Path och Line of Balance, för att sedan göra jämförelser dem emellan. Syftet med 
examensarbetet är även att det ska bidra till utvecklingsmöjligheter inom området. 

 Vårt mål är att genom vårt resultat: 

o Kunna redovisa respektive planeringsmetods styrkor och svagheter.	
o Kunna värdera de två jämförda metoderna och komma med rekommendationer gällande 

vilken typ av byggprojekt som respektive planeringsmetod är mest lämplig för. Lämpar 
metoderna sig olika bra på olika typer av projekt? 	
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o Hur ser användningen ut av respektive planeringsmetod i Sverige?	
o Genom grafiska representationer redovisa skillnader i tidplanerna skapade av Critical 

Path metoden och Line of Balance metoden.	

Vår förhoppning är att vi ska komma fram till ett tydligt resultat över vilken planeringsmetod 
som lämpar sig bäst på vilket typ av byggprojekt, då vi tror att förbättrade planeringsmetoder 
avsevärt kan bidra till en effektivare byggproduktion med mindre väntetider, störningar, 
korrigering av fel osv.  Vi hoppas kunna besvara dessa frågor genom analys och justeringar av 
en befintlig Critical Path tidplan, som konverteras till en Line of Balance tidplan.  

 

1.3 Avgränsningar 
Vårt examensarbete är begränsat till att fokusera på tidplanering inom byggsektorn. Vi kommer 
att avgränsa oss till att titta på ett projekt med lämpligt antal aktiviteter, som vi jämför med de 
två olika planeringsmetoderna. Endast Vico´s planeringsverktyg kommer att användas för att 
utföra en Line of Balance tidplan. Peabs befintliga tidplan kommer att kvarstå och inga 
ändringar i denna kommer att göras.  
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2 Teori 

2.1 Faktorer kring framgångsrik planering 
Enligt en studie av Byggbranschens utvecklingsfond (2009) visade resultatet att majoriteten av 
deltagarna i studien var överens om att planering är starkt kopplat till projektets lönsamhet. För 
att lyckas med sin planering är det väldigt viktigt att det avsätts tillräckligt med tid och resurser 
för planeringen i olika skeden i projektet. För företagen innebär det en lönsam investering i 
byggprojekten att göra detta eftersom planeringen är så starkt kopplad till projektets lönsamhet. 
För att få till en bra produktionsplanering förutsätter det också att man i god tid "kommit rätt in 
i " projektet. Med detta menas att alla viktiga val och beslut har hunnits med som måste tas i 
god tid innan produktionen startar. Många gånger är det stor press och stress på ett så snabbt 
igångsättande av produktionsfasen som möjligt, men studien av Byggbranschens 
utvecklingsfond visar att de mest framgångsrika projekten har lyckats att stå emot de 
pådrivande krafterna mot en allt för snabb produktionsstart. 

Kompetens är givetvis en viktig nyckel för en framgångsrik planering av byggprojekt. Det krävs 
varierande kompetens för olika skeden av projekten. I projekten krävs det två olika typer av 
planeringskompetens, kunskap och erfarenhet rörande genomförandet och förmågan att 
hantera programvaror som används i planeringsarbetet. Optimalt är att kombinera dessa typer 
av kompetens i projektet. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att försöka få engagemang 
från alla i teamet. Delaktighet och samplaneringsarbete har visat sig bidra till ett bättre 
arbetsklimat och säkrare tidplaner då alla parter är insatta i varandras svårigheter och 
utmaningar, samt att all kunskap inom teamet tas tillvara. Att använda sig av visuella tidplaner 
bidrar också till att skapa större delaktighet och förståelse hos fler deltagare i projektet som 
normalt sett kanske inte är så insatta och delaktiga i upprättande och avstämning av 
produktionstidplaner, veckotidplaner och rullande tidplaner. Det är mycket vunnet om alla som 
berörs av tidplanerna är delaktiga i planeringsarbetet. Detta gäller alla projektets faser. Att få 
fler engagerade av tidplanering ökar förutsättningarna för en god kvalitét på avstämningarna av 
projektets framdrift (Byggbranschens utvecklingsfond 2009).   

Det finns andra viktiga aspekter som projektledaren och projektets tidplanerare bör ta hänsyn 
till för att få så bra lönsamhet och så effektiv tidplanering som möjligt. Detta är t ex. att 
aktiviteter som kräver samma verktyg bör läggas på ungefär samma tidpunkt så att till exempel 
kranen bara behöver hyras en gång och inte flera vilket leder till besparingar. Att planera så att 
underentreprenörerna kan utföra alla sina uppgifter vid ett tillfälle är också en faktor som skapar 
högre effektivitet på arbetsplatsen och ett bättre flöde i produktionen.  

Att arbeta med schemaläggning i förstadiet av projektet hjälper till med att förse projektteamet 
med information för att de lättare ska kunna planera hela byggprocessen. Det är viktigt att 
analysera vilka aktiviteter som är kritiska redan vid start samt beaktning av att de flesta 
byggprojekt kommer att pågå på offentliga platser och därmed måste hänsyn tas till både 
närliggande byggnader, vägar, trottoarer samt människor i omgivningen (Gould & Joyce 
2003).    
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2.2 Planeringsmetod 
Planering i byggprojekt är ett verktyg för att hjälpa projektledningen och dess team att hantera 
viktiga aspekter i ledandet av projekten. För att ett lyckat resultat ska uppnås krävs det 
användande av en planeringsmetod. Eftersom viktiga parametrar som bland annat 
kostnadskontroll, tidplanering och resurser ingår i byggplaneringen, så betyder det att denna 
planering bör hanteras mycket noggrant (Faghihi, V et.al. 2015). Planerare av byggprojekt 
måste noga utforma en process som säkerställer ett kontinuerligt och tillförlitligt flöde av 
resurser genom olika platser i ett projekt. Det finns en stor potential för att förbättra arbetsflödet 
på byggarbetsplatserna idag. Studier har visat att det endast är en liten del av arbetstiden som 
går åt till direkt arbete medan en stor del går åt till indirekt arbete, dvs. förberedelser, 
instruktioner, få tillgång till material, samt korrigeringar av fel, väntan och störningar, dvs. 
sådant som kan benämnas som ”slöseri med tid”.    

Två huvudsakliga metoder för schemaläggning av byggprojekt är idag identifierade: 
aktivitetssbaserad schemaläggning och platsbaserad schemaläggning. Aktivitetsbaserad 
schemaläggning som t ex. Critical Path metoden är den dominerande metoden idag och är, som 
en följd, grunden för dagens 4D CAD-modeller (4D CAD-modeller är 3D-modeller som 
kombineras med tidplaneringsdata). Men idag har många byggprojekt en annan karaktär. 
Vanligtvis består de av stora mängder som ska tillverkas på plats, vilket innebär kontinuerligt 
eller repetitivt arbete på olika platser på byggarbetsplatsen. Dessa projektegenskaper passar 
bättre ihop med platsbaserad schemaläggning. Platsbaserad schemaläggning är inget nytt 
koncept utan har varit en forskningsfråga under många år. Den praktiska användningen inom 
byggsektorn har dock varit begränsad, vilket främst beror på den starka traditionen med 
användandet av den aktivitetsbaserade schemaläggningsmetoden samt saknaden av 
programvaror som stödjer den platsbaserade metoden. Line of Balance metoden är en 
platsbaserad planeringsmetod som möjliggör för planeraren att redogöra för projektets flöde. 
Metoden använder linjer i diagram för att representera olika typer av arbete som utförs av olika 
arbetslag på specifika platser i projektet (Jongeling & Olofsson 2007).   

En vanligt förekommande planeringsmetod inom byggsektorn idag är en metod som redovisar 
tidplanen med ett Ganttschema. Ganttschemat är uppkallat efter Henry L. Gantt och är ett 
flödesschema med horisontella staplar där namngivna arbeten och/eller resurser placeras ut 
efter en lämplig tidsskala (Kurian 2013).  

2.3 Critical Path metoden 

2.3.1 Historia Critical Path metoden 
Nätplaneringstekniken utvecklades i USA i slutet på 1950-talet bland annat i samband med 
projektering och tillverkning av stora och komplicerade militära projekt. Critical Path metoden 
är ett tillämpningssystem inom nätplaneringstekniken (Antill & Woodhead 1990). Metoden 
utvecklades av E.I du Pont de Nemours Company år 1956. Vid samma tidpunkt använde sig 
den amerikanska flottan av PERT (Performance Evaluation and Review Technique). Båda 
planeringsmetoderna ställde krav på en programvara vilket gjorde att dessa metoderna endast 
användes på större projekt där det fanns tillgång till datorer och de tillhörande 
planeringsprogrammen (Gould & Joyce 2003).  
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Critical Path är ett aktivitetsorienterat system och började användas av den svenska 
byggindustrin på 1960-talet. Metoden används inte för att analysera ett byggprojekt, utan den 
används främst för att skapa ett diagram eller en modell i form av en schematisk nätverksplan 
som ska visa alla ingående aktiviteter och dess relationer till varandra (Antill & Woodhead 
1990).  

2.3.2 Planering enligt Critical Path metoden 

2.3.2.1 Aktiviteter och strukturplan 
Vid nätplanering delas planeringsarbetet upp i flera moment som på ett logiskt sätt följer 
varandra. Inledningsvis görs en utvärdering över aktiviteterna även kallat grundstenarna som 
ingår i det aktuella projektet. Till varje projekt kartläggs vilka aktiviteter som det består av samt 
att detaljgraden på planeringen av aktiviteterna bestäms. Denna grad bestäms av vad det är för 
en typ av plan som kommer att arbetas fram, samt genom syftet med planen. Om det till exempel 
är en plan som ska visa hela projektet från projektering till förvaltning så blir det en mer 
övergripande plan med ett fåtal aktiviteter, som i sin tur representerar mycket stora enheter. 
Motsatsen till detta är till exempel aktivitetsnivån för arbetsberedning, då används en mycket 
mer detaljerad plan. När detaljgraden för aktiviteterna bestämts så dokumenteras alla aktiviteter 
som ska vara med i planen. Denna lista över aktiviteter är den så kallade aktivitetsförteckningen. 
Aktivitetsförteckningen används som underlag för att bestämma alla logiska samband mellan 
aktiviteterna och hur de är beroende av varandra. Resultatet av detta blir en strukturplan som i 
sin tur visar i vilken ordning aktiviteterna från aktivitetsförteckningen ska utföras i förhållande 
till varandra. Alla beroenden mellan aktiviteterna ska redovisas och en kartläggning av 
arbetsmönstren som ska följas i projektet ska framgå. Detta betyder att redan i ett tidigt stadie 
måste planeraren sätta sig in i detalj hur produktionen ska gå till. 

I strukturplanen visas ur en metodsynpunkt hur projektet tänker drivas och bortser i detta skede 
från tider och resurser. Denna metod är alltså en representation av projektplanen som visas 
genom ett schematiskt diagram eller ett nätverk som framställer en serie/sekvens och de 
inbördes förhållandena mellan alla aktiviteter som ingår i projektet (Antill & Woodhead 1990).  

När strukturplanen skapas måste följande frågor besvaras (Antill & Woodhead 1990): 

o Vilka aktiviteter måste vara avslutade innan denna aktivitet påbörjas? 	
o När denna aktivitet slutförts- vilken eller vilka aktiviteter kan då påbörjas? 	
o Vilken eller vilka aktiviteter kan pågå samtidigt som denna aktivitet?	

2.3.2.2 Beroenden 
Två olika aktiviteter bör inte börja eller sluta i samma knutpunkt eftersom det då kan vara svårt 
att skilja dessa aktiviteter åt. Då införs en så kallad beroendepil som symboliserar att 
aktiviteterna är beroende av varandra, att det finns ett samband mellan aktiviteterna samt att det 
finns en restriktion i samspelet mellan aktiviteterna. Beroendepilen symboliserar inte något 
arbete, utgör ingen tid eller några resurser, utan endast tekniska samband redovisas. Varje 
aktivitet kan vara beroende av flera andra aktiviteter innan den startar och den kan styra flera 
andra aktiviteter innan dem kan påbörjas. Strukturplanen måste redovisa alla samband som 
finns mellan projektets aktiviteter. Denna fungerar som ett kommunikationsmedel som ska 
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hjälpa till att förklara och förtydliga hur arbetet ska genomföras. Vid avstämningar av tidplaner 
med förskjutningar av aktiviteter förklarar strukturplanen effekterna (Persson 2012).  

2.3.2.3 Överlappning och glapp 
Om en aktivitet kan påbörjas innan den föregående aktiviteten är avslutad så tillkommer 
begreppet överlappning. Överlappning är tidsberoende, eftersom en viss tid ska ha förlöpt innan 
efterföljande aktivitet kan starta. För att visa överlappnings-beroendet mellan aktiviteter så 
används en överlappningspil. Överlappningspilen symboliserar att en viss tid ska gå mellan 
knutpunkterna vid pilens början och slut.   

Varje enskild aktivitet i projektet ska bedömas med avseende på hur lång tid den kommer ta. 
Vid beräkningen används de uppmätta arbetsmängderna, förväntade enhetstiderna och lämpliga 
resursinsatser för alla enskilda aktiviteter. Tiden markeras på strukturplanen i anslutning till 
aktiviteten. För enkelhetens skull tilldelas varje knutpunkt en siffra. Nu kan den totala 
tidsåtgången för projektet beräknas. Alla tänkbara ”vägar” i pilarnas riktning, från start- till 
sluttidpunkt, måste beräknas. Vissa knutpunkter kan nås från flera vägar. Den kedja av 
aktiviteter som tar längst tid, avgör när nästa steg kan göras med någon av de aktiviteter som 
utgår från en sådan knutpunkt. I kedjan kan det uppstå så kallade glapp, vilket kan kallas för 
reservtid och detta blir det när det när den tillgängliga tiden för en aktivitet är större än den 
erforderliga tiden.  

2.3.2.4 Kritiska linjen 
Den väg av aktiviteter som skapar projektets totaltid markeras i strukturplanen och denna väg 
kallas för kritiska linjen. Det är därifrån den engelska benämningen av denna nätverksteknik 
kommer, Critical Path Method. Den kritiska linjen bildas av de aktiviteter, beroenden och 
deltider i ett projekt som tillsammans bestämmer den kortaste möjliga genomförandetiden 
(Persson 2012). Om projektet ska bli klart på utsatt datum måste de kritiska aktiviteterna i 
schemat hålla sina utsatta tider. Därför kallas vägen som dessa aktiviteter skapar för den kritiska 
linjen (Antill &Woodhead 1990). De andra aktiviteterna har någon form av spelrum vid deras 
start och sluttider och de bör arrangeras, inom vissa gränser, för att jämna ut resurser och 
tillgång på material/maskiner etc. (Koo & Fischer 2002). Sådana justeringar i tidplanen kan 
projektledaren eller tidplaneraren göra för att t ex. uppnå högre effektivitet och större 
kostnadsbesparingar (Gould & Joyce 2003). På bild 1 visas den kritiska linjen i en strukturplan 
genom en tjock röd linje.  

Kännetecknen för den kritiska linjen är (Persson 2012):  

o De anger den kortaste projekttiden 	
o Alla enskilda aktiviteter på kritiska linjen är kritiska 	
o Om det blir försening av någon aktivitet på kritiska linjen så bidrar det till försening av 

hela projektet 	
o Det kan finnas flera olika kritiska linjer inom samma plan 	
o Både beroendepil och överlappningspil kan vara kritiska 	
o Om kritiska aktiviteter utförs under en kortare tid än planerat så kan andra aktiviteter 

som tidigare hade glapp bli försenade.  	
o På kritiska linjen finns ingen reservtid dvs. glapp 	



9 
 

   

Bild 1: Den tjockare av de röda linjerna visar den kritiska linjen i en strukturplan. 

2.3.2.5 Tidsberäkning 
Nästa steg är tidsberäkning av hela projektet. Första steget är att beräkna hur lång tid varje 
aktivitet beräknas ta, utförd med en viss lagstorlek. Med dessa tider kan sedan totaltiden för 
projektet beräknas. Dessa beräkningar ger en upplysning om vilka aktiviteter som styr projektet, 
dvs. vilka som är kritiska och vilka aktiviteter som kan bli försenade utan att påverka projektets 
totaltid.  Nästa steg är att rita upp nätplanen efter en tidsskala, för att sedan summera ihop de 
resurser som erfordras varje dag under byggtiden. Aktiviteterna ritas som horisontella staplar. 
Längden på staplarna varierar och de symboliserar arbetstiden som är planerad för varje 
aktivitet. På tidsskalan kan aktivitetens start- och sluttidpunkter avläsas (Kurian 2013).  
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Bild 2: Produktionstidplan skapad i Plancon. Stometapp 1 med tillhörande våningsplan visas (Dan Bjerregård, 
Peab). 

Nästa moment innebär att göra en slutgiltig tid- och resursplanering. Total byggtid, maximalt 
antal tillgängliga resurser och önskemål om en jämn sysselsättning av resurserna kan nu beaktas 
på ett logiskt sätt med hjälp av nätplaneringtekniken. 

Tidsberäkningen av projektet görs snabbt av datorprogram som är utvecklade för tidplanering. 
Bild 2 visar ett exempel på när detta gjorts i programmet Plancon. Manuellt är detta arbete 
tidsödande och komplicerat (Persson 2012). Vissa program visar även den kritiska linjen, men 
inte storleken på glappen. Vid skapandet av produktionsplaner för ett byggprojekt är det viktigt 
att tänka på de praktiska konsekvenserna av hur kunskapen skall tillämpas om den kritiska 
linjen. Vid arbete med för korta produktionstider kan det t ex. leda till att fler aktiviteter blir 
kritiska än vad som är gynnsamt för genomförandet av projektet. Om en tidplan har för många 
kritiska aktiviteter skapas flera nackdelar t ex:  

o Produktionen blir störningskänslig på grund av att många aktiviteter är kritiska, detta 
ökar risken för att just kritiska aktiviteter påverkas 	

o En följd av störningsriskerna är att det skapas risk för försening av hela projektet 	
o All produktionspersonal får arbeta under ständig stress och tidspress 	
o Slutproduktens kvalitét drabbas  	
o En sämre slutprodukt ger högre kostnader i förvaltningsskedet 	
o En sämre slutprodukt ger missnöjda kunder/brukare  	
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Dessa punkter förklarar varför det är så viktigt att ta tillvara på alla kunskaper om nätplanering 
på ett korrekt sätt. Glapp i tidplanen kan t ex. ses som en chans att ringa in störningar som 
uppstår i produktionen på ett korrekt sätt. Vid veckovisa avstämningar kan avvikelser till det 
planerade förloppet upptäckas, skulle en kritisk aktivitet då visa sig vara försenad kan detta 
åtgärdas genom att t ex. plocka resurser från en aktivitet som har glapp till den kritiska 
aktiviteten för att fånga upp den förlorade tiden. På detta vis kan glappen användas till något 
positivt. Efter att tidsberäkningen är gjord så kan projektets tidplan ritas upp. Lämplig tidsskala 
väljs och aktiviteterna placeras enligt strukturplanens illustration med en så tidig start som 
möjligt. Om det blir glapp i tidplanen så ritas dessa med en streckad linje som avlutas med en 
pilspets vid efterföljande knutpunkt. En annan variant är att avsluta varje aktivitet med en 
knutpunkt och sedan rita in glappet som i så fall får en knutpunkt både vid start och slut. Alla 
aktiviteter ritas in horisontellt. Varje aktivitets längd symboliserar tidsåtgången och denna kan 
avläsas mot tidsskalan. Resurserna som valts anges under respektive aktivitet. Det totala 
resursbehovet summeras ihop och redovisas med hjälp av ett histogram under tidplanen. Den 
kritiska linjen kan t ex. markeras genom en röd linje i aktiviteternas/beroendenas underkant 
med en avvikande färg eller mönster på aktiviteterna och för vissa aktiviteter där resursen är 
kritisk bör kanske denna markeras (Persson 2012).  

Ett av målen med en produktionsplanering är att resurserna ska utnyttjas på ett optimalt sätt. En 
riktig lagstorlek vill uppnås för de olika yrkesgrupperna för objektet, samt att bygga upp laget 
successivt och med det skapa en så jämn sysselsättning som möjligt. För att uppnå dessa mål 
består resursplaneringen av ständiga val mellan olika alternativ för att optimera på bästa sätt. I 
samband med resursplaneringen kan delar av kritiska linjen förändras, exempelvis i samband 
med resursutjämning så kan vissa arbeten bli kritiska beroende på ställda resurskrav (Drönder 
2013). Om målet är att t ex. försöka korta ner projekttiden, ska aktiviteter på den kritiska linjen 
i första hand angripas (Persson 2012).  

En annan viktig aspekt vid skapande av tidplaner är att utreda när vissa aktiviteter senast kan 
starta, utan att projektets färdigställande påverkas. Aktivitetens senaste händelsetid fås fram 
genom att utgå från den tidigare framräknade totala produktionstiden och räknar sedan 
baklänges. Både aktiviteterna, beroendepilarna och överlappningspilarna ska följas. Då 
kommer det att bli olika framräknade värden vid en knutpunkt och då ska det lägsta talet väljas. 
Denna siffra markeras och på detta sätt klargörs även den kritiska linjen, det synliggörs tydligt 
att tidigaste och senaste starttider stämmer för knutpunkterna längst med den kritiska linjen (Su, 
Qi & Kan 2016). Viktigt att framhäva är att det aldrig är att föredra att planera så att alla 
aktiviteter startar vid senast möjliga tidpunkt. Skulle planeringen göras på det viset skulle 
tidplanen bli mycket störningskänslig och rent praktiskt leda till problem i produktionen vilket 
i sin tur förmodligen skulle försena hela projektet.  

2.3.3 Styrkor Critical Path metoden 
Den viktigaste egenskapen hos Critical Path metoden är dess förmåga att ange den kritiska 
linjen i schemat (Drönder 2013). En fullt utvecklad "Critical Path nätplan" är en logisk 
matematisk modell av byggprojekt som är baserad på den optimala tiden som krävs för varje 
arbetsinsats och som utgör den mest ekonomiska användningen av de tillgängliga resurserna, 
som personal, maskiner, utrustning samt finansiella medel (Antill & Woodhead 1990).  
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Genom att använda sig av Critical Path metoden bidrar det till en bra planeringsmiljö då 
planeringsarbetet utförs på ett logiskt sätt i en bestämd ordningsföljd. Då projektet måste 
analyseras väldigt grundligt från ett tidigt stadie är det bra att ta nytta av de kunskaper som fås 
vid den utförliga analysen genom hela projektet. Strukturplanen skapar förutsättningar för att 
analysera arbetet i detalj vilket skapar förutsättningar för riktiga beslut gällande metodval. Vid 
upprättande av strukturplanen är det även ett bra tillfälle att hantverkare och maskinister 
deltager om detta är möjligt då detta bidrar med fler kompetenser och erfarenheter som kan vara 
till stor nytta vid upprättandet av den slutliga produktionstidplanen. Strukturplanen skapar även 
möjligheter att upprätta produktionskalkyler i den inledande fasen av projektet.  
Konsekvenserna av både störningar och ändringar under hela byggtiden kartläggs vilket gör det 
lättare att ta till det rätta åtgärderna som behövs. 	

Det har visat sig att där Critical Path metoden har introducerats har det lett till en betydande 
reducering av projekttider och kostnader. I USA har det lett till en förminskning av projekttider 
inom byggsektorn med upp till 20 % i jämförelse med liknande projekt som inte använder sig 
av Critical Path verktyg. Detta har blivit möjligt eftersom nätverksschemat tydligt visar 
processerna vars färdigställande är avgörande för hela projektets färdigställande dvs. att de 
kritiska aktiviteterna måste ligga i fas hela tiden (Koo & Fischer 2002). 	

2.3.4 Svagheter Critical Path metoden 
Trots många fördelar med Critical Path metoden så finns det en del begränsningar och 
svårigheter med planeringsmetoden. T ex. så använder sig vissa användare av Critical Path 
metoden för att integrera produkten dvs. vad som ska göras med processen samt hur det går. 
Resultatet av detta blir mycket detaljerade Critical Path-scheman som blir svåra att avläsa, 
använda och att uppdatera. Följden av detta blir ofta att detaljerade scheman inte uppdateras 
under byggprocessen och därmed förlorar de sitt värde som ett verktyg för att planera och 
kontrollera arbetsflödet. Ett exempel är ett projekt med en detaljerad tidplan för en 5-
våningsbyggnad med 10 lägenheter som omfattar 50 aktiviteter, detta kräver hantering av 25 
000 individuella schemalagda aktiviteter, ett sådant schema är fullt möjligt att ställa upp men 
blir mycket svårt att analysera och hantera (Koo & Fischer 2002).  	

En tidplan utförd med Critical Path metoden är en teoretisk representation av projektets 
tidsschema, det gör att användaren måste tolka aktiviteterna för att få en klar bild framför sig 
av sekvensen som aktiviteterna medför. Detta leder framför allt till två begränsningar av Critical 
Path schemat (Koo & Fischer 2002): 	

o Schemat kan bli svårt att tolka eftersom typiska scheman kan innehålla hundratals 
aktiviteter. Detta kan leda till identifieringsmisstag t ex. kontroll av schemat för dess 
kompletta och korrekta logik.  	

o Projektmedlemmar kan tolka Critical Path schemat på olika sätt och detta kan 
komplicera den effektiva kommunikationen mellan projektets medlemmar.	
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2.4 Line of Balance 

2.4.1 Historia Line of Balance metoden 
Schemaläggningsmetoden Line of Balance har sitt ursprung från Goodyear Company i början 
av 1940-talet och utvecklades av amerikanska marinen i början av 1950-talet för 
programmering och kontroll av både repetitiva och icke-repetitiva projekt (Pataskar & Harsha 
2015). Line of Balance metoden, även känd som Repetitiv Scheduling Method (RSM) eller 
platsbaserad schemaläggnings metod, började först appliceras på den industriella tillverkningen 
och för produktionskontroll. Metoden är baserad på att produktionstakten i projektet är enhetlig. 
Metoden började användas i Finland på 1980-talet som en planerings- och 
schemaläggningsmetod (Pataskar & Harsha 2015, Siddehsh 2013). 

Användningen av Line of Balance metoden har expanderat och i dagsläget är den 
tillämpningsbar över ett brett spektrum, allt från forskning och utveckling till arbete i butiker 
och processflödesverksamheter. Trots att det är över 50 år sedan Line of Balance metoden 
introducerades så anses den fortfarande idag vara den mest effektiva för att kontrollera 
produktionen (Valuation Opinions 2016). Line of Balance är ett lämpligt val att använda sig av 
inom byggbranschen eftersom att mycket av aktiviteterna som utförs i byggprojekt är 
återkommande uppgifter (Säppänen & Kankainen 2004).  

För tillfället använder sig byggbranschen främst av Critical Path metoden när de planerar och 
hanterar sina byggprojekt. Under de tre senaste decennierna så har forskare börjat hitta fördelar 
med att använda Line of Balance metoden i jämförelse med Critical Path metoden. De kritiska 
aktiviteterna i Line of Balance är baserade på både tid och resurser medan det i Critical Path 
endast är baserat på tid. Line of Balance metoden hjälper teamet att leverera genom att balansera 
de olika aktiviteterna i produktionskedjan. Metoden visar de återkommande aktiviteterna som 
kan uppkomma i ett projekt som en enda linje i en graf. Till skillnad från ett stapeldiagram som 
visar varaktigheten av en speciell aktivitet, visar Line of Balance vilken hastighet som 
aktiviteterna måste hålla för att hålla tidplanen. Förhållandet mellan en aktivitet och den 
nästkommande aktiviteten visas genom utrymmet mellan linjerna. Om en aktivitet blir försenad 
kommer detta påverka nästkommande aktivitet och detta visas genom att linjerna korsar 
varandra (Badukale 2014).  

Line of Balance gör det möjligt att med en blick över projektets många aktiviteter se om dessa 
är i balans dvs. om de aktiviteter som skulle ha blivit avslutade vid tidpunkten då granskningen 
sker faktiskt har avslutats eller om det är några aktiviteter som släpar efter tidsschemat 
(Valuation Opinions 2016). Metoden används ofta som en planeringsmetod vid uppförande av 
många likadana hus, höghus samt t ex. trottoarer eller motorvägar (Siddehsh 2013). Vid 
produktion av höghus där samma aktiviteter upprepas på alla våningsplan kan Line of Balance 
användas för att se vilken aktivitet som pågår på vilken våning. Projektledaren kan då jämföra 
sin tidplan med hur det går i produktionen (Pataskar & Harsha 2015). Metoden är också 
tillämpningsbar vid samordningen av underleverantörerna i projektet (Siddehsh 2013). När 
Line of Balance används på "linjära" arbeten, som järnvägar och vägar så kallas metoden oftast 
tid/plats-diagram eller kedje-diagram. De inkluderar då olika block för att märka ut t ex. broar 
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och kulvertar som kräver extra tid att bygga och därmed stör arbetsflödet. Line of Balance 
metoden kan dock även användas vid aktiviteter som inte är återkommande (Badukale 2014).  

2.4.2 Planering enligt Line of Balance metoden 

2.4.2.1 Fysiska sektioner 
I Line of Balance diagrammet så visas tiden på x-axeln och enheterna eller de olika stegen på 
y-axeln. Produktionshastigheten på aktiviteten visas genom att studera hur mycket linjen lutar 
och detta uttrycks i enheter/tid (Pataskar & Harsha 2015).  

Första steget vid schemaläggning med Line of Balance-metoden är att projektet bryts ner i 
fysiska sektioner (dvs. platser) t ex. ”plats 1” som ingår i ”byggnad A” som är en del av 
”projektet X”. Att skapa aktiviteter (dvs. linjerna) i schemat görs med hjälp av information från 
materiallistor eller kostnadsberäkningar till projektet. T ex. till posten ”betonggolv” tillhör 
uppgifter som formningsarbete, förstärkning, gjutning, ta bort formar m.m. På detta sätt görs 
direkt en specifikation för den mängd arbete som ska utföras på en viss plats av ett visst 
arbetslag. Baserat på dessa kvantiteter och beskrivningar av uppgifterna kan storleken på 
arbetslaget som krävs bestämmas. Mängdberäkningar och kostnadsberäkningar definierar vad 
som ska göras och uppgifterna i Line of Balance schemat definierar hur dessa ska göras 
(Jongeling & Olofsson 2007). Bild 3 visar den grafiska skillnaden som förklarar att Critical 
Path är en aktivitetsbaserad metod och att Line of Balance är en platsbaserad metod genom 
kolumnerna till vänster i diagrammen. I Line of Balance tidplanen som är överst så visas 
etapperna med tillhörande plan medan i Critical Path tidplanen visas aktivitetsförteckningen.  
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Bild 3: Visar både flowline- samt gantt-vy (Vico Software 2017b). 

2.4.2.2 Avvikelser i tidschemat 
Två huvudprinciper används för att minimera avvikelser och för att planera arbetsflödet i ett 
Line of Balance diagram: kontinuitet och flöde i arbetsprocessen (Jongeling & Olofsson 2007). 

o Kontinuitet innebär att planeraren strävar efter att uppnå en liknande produktionstakt 
för alla aktiviteter. 	

o För att minimera avvikelser i diagrammet krävs det att tempot upprätthålls genom hela 
processen och att det håller ett jämnt flöde, eftersom verksamheten är planerad på så vis 
att arbetsflödet ska "flyta på" och fortsätta från en plats till en annan. 	
 

Om linjerna i ett Line of Balance diagram korsar varandra innebär detta en avvikelse som inte 
nödvändigtvis betyder problem, men som bör uppmärksammas, eftersom det betyder att flera 
arbetslag är på samma plats vid samma tillfälle. Det finns olika typer av avvikelser som kan 
uppstå vid användandet av Line of Balance metoden. Dessa har studerats på sex olika projekt. 
Fyra av projekten som undersökts är bostadsprojekt, ett skolprojekt och en 
kontorsbyggnad. Storleken på projekten varierade från 3000 m2 till 24 500 m2 (Säppänen & 
Kankainen 2004).   

 

Bild 4: Glapp i tidplanen (Vico Software 2017b). 

Den första typen av avvikelse är att den föreliggande aktiviteten startar sent. I ett synkroniserat 
schema är detta inget problem. Däremot är det ett problem i ett osynkroniserat schema och då 
måste vissa åtgärder vidtas. För att denna avvikelse inte skall uppkomma krävs ett bra förarbete 
med upphandlingar, men även att "blicka framåt" i planeringen och se vilka aktiviteter som 
kommer sen. Den andra avvikelsen är att produktionshastigheten ändras. Detta gäller både om 
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produktionen går för snabbt men även för långsamt. För att förebygga detta krävs en god 
planering av hur lång tid arbetet tar, baserat på resurser och den tid som behövs för aktiviteten, 
men även kontroll av att alla personer befinner sig på rätt plats. Den tredje avvikelsen är 
uppdelningen av arbetet på flera platser samtidigt. Detta kan dock undvikas genom en bra 
kontroll över produktionsflödet samt att ha ett bra avtal med underleverantörerna. Den fjärde 
och sista avvikelsen är fel ordning av aktiviteterna. Denna kan förebyggas med hjälp av ständig 
kontroll och uppföljning av planeringen (Säppänen & Kankainen 2004).  

Resultaten de kom fram till i studien var att (Säppänen & Kankainen 2004):   

o Det är inte tillräckligt att planera för ett kontinuerligt flöde utan att detta kontrolleras på 
plats, för risken är att det inte kommer utföras kontinuerligt utan kontroll på platsen. 	

o Tidiga starter riskerar att resultera i att arbetet kommer gå långsammare  	
o Det är svårast att återhämta sig från diskontinuiteter  	
o Att dela upp arbetet på flera platser riskerar att göra så det blir förseningar och störningar 

i efterföljande aktiviteter  	
o Att överlappa aktiviteter gör det svårare att ha kontroll över produktionen	

Mycket kan åtgärdas genom att ändra lutningen dvs. produktionshastigheten, på linjen i Line 
of Balance tidplanen. Detta kan göras genom att t ex. jobba längre dagar, lägga till mer resurser, 
förändra arbetsinnehållet i aktiviteten, ändra ordningen på aktiviteterna och att använda 
överlappande produktion på vissa ställen. Som tidigare nämnt så är de åtgärderna bäst som 
ändrar lutningen men behåller kontinuiteten på aktiviteten. Dock så kan kontrollåtgärder göra 
så att aktiviteter blir diskontinuerliga och detta kan bli en risk för projektet. Om ordningen 
ändras på några aktiviteter kan detta ofta orsaka avvikelser i andra aktiviteter och används 
överlappande produktion på olika ställen i tidplanen så kan det lätt bli oordning i projektet 
(Säppänen & Kankainen 2004).   

. 

Bild 5: Överlappning i tidplanen (Vico Software 2017b) 
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2.4.3 Styrkor Line of Balance metoden 
Många användare menar att de stora fördelarna med att använda Line of Balance metoden är 
att den grafiska presentationen är lätt att förstå. Den visar tydligt hur mycket arbete som sker 
inom ett visst område vid en viss tidpunkt i projektet. Tidigt i projektet kan projektledaren 
tydligt avläsa om tidplanen hålls eller om korrigeringar behöver göras. Metoden hjälper 
platschefen att korrigera schemat och hitta lämpliga åtgärder t ex. att lägga till resurser eller att 
prioritera arbetet annorlunda när det fortfarande finns tid att göra det (Badukale 2014). Det är 
på grund av att den grafiska presentationen är enkel att förstå och att avläsa som det syns tydligt 
och även tidigt i projektet när en aktivitet inte kommer att fungera i praktiken och åtgärder 
behöver tas till (Säppänen och Kankainen 2004). Detta möjliggörs även på grund av att 
resurshanteringen och resursoptimeringsfunktionerna är enkla att hantera med denna teknik 
eftersom den grafiska representationen visar direkt var resurserna överlappar varandra, var det 
är glapp mellan aktiviteter som ska utföras av samma arbetslag osv. (Badukale 2014).  

Ytterligare en styrka med att använda Line of Balance metoden vid tidplanering av byggprojekt 
är att det finns mycket information tillgängligt för varje aktivitet i projektet, vilket leder till att 
kostnads- och tidsoptimeringen blir enklare att analysera än vid tidsscheman med bristfällig 
information kring aktiviteterna (Badukale 2014).  

I forskning har det visats att genom att använda Line of Balance så ökar produktiviteten och 
minskar de stillastående timmarna bland arbetare och underentreprenörer (Säppenen & Aalto 
2005). Värt att nämna är även att komma ihåg att diagrammet visar var problemet finns, men 
inte nödvändigtvis varför problemet finns eller vad lösningen är (AcqNotes 2016).  

2.4.4 Svagheter Line of Balance metoden 
En svaghet med Line of Balance metoden är oförmågan att skapa en kritisk linje av projektets 
tidplan i förhållande till en tidplan skapad med Critical Path metoden. Line of Balance 
diagrammet kan endast delas upp efter plats, medan planeraren som arbetar med Critical Path 
metoden både kan dela upp sitt projekt efter plats men även efter andra kategorier så som t ex. 
yrke. Ytterligare en svaghet med Line of Balance schemat är att den inte inkluderar någon 
inlärningskurva eller möjligheten att se om individernas arbetsprestation i arbetslaget har 
förändrats (Badukale 2014). 

2.5 Skillnader Critical Path & Line of Balance 
Schemaläggning med Critical Path metoden har fått kritik för dess oförmåga att upprätthålla 
kontinuiteten i arbetet i dem projekten som är linjära. Kontinuitet i arbetet leder till fördelar så 
som minimalt med dötid samt smidiga förflyttningar av resurserna mellan olika aktiviteter i 
projektet. Den lämpligaste metoden för styrning och schemaläggning av projekt som har 
repeterande aktiviteter är då istället Line of Balance metoden (Drönder 2013).  

Säppänen och Kankainen anser att Critical Path metoden är en mindre bra metod att använda 
vid schemaläggning av byggprojekt på grund av att metoden främjar att aktiviteterna ska börja 
så tidigt som möjligt, arbetet blir diskontinuerligt och att detta då bidrar till att arbetet delas upp 
på olika platser och detta medför problem. De anser att genom att istället använda sig av Line 
of Balance metoden kan dessa problem förhindras (Säppänen & Kankainen 2004).  
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Med ett Line of Balance schema är det enklare att identifiera avvikelser som kan påverka 
arbetsflödet, i jämförelsevis med ett aktivitetsbaserat schema som Critical Path metoden 
(Jongeling & Olofsson 2007). Resurskontinuitet kan inte upprätthållas med ett Critical Path 
schema, medan linjära projekt kräver kontinuerligt användande av resurser (Drönder 2013). 
Kontinuitet i arbetet leder till fördelar så som minimalt med dötid samt smidiga förflyttningar 
av resurserna mellan olika aktiviteter i projektet (Drönder 2013).  

Mängdberäkningar och kostnadsberäkningar definierar vad som ska göras och uppgifterna i 
Line of Balance schemat definierar hur dessa ska göras (Jongeling & Olofsson 2007).   
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3 Metod 

3.1 Jämförelsestudie 
Examensarbetet har utförts med jämförande metoder mellan två olika planeringsmetoder för 
byggprojekt, Critical Path metoden och Line of Balance metoden. Syftet är att beskriva och 
analysera skillnader mellan de utvalda metoderna. Jämförelsestudien, även kallat komparativ 
metod, är en metod som ger oss möjlighet att studera skillnader och likheter mellan olika system 
samt konsekvenserna av dessa.  Utformningen av de komparativa studierna baseras på studiens 
forskningsproblem samt dess forskningsfråga. Hänsyn ska även tas till vilken tid och vilka 
resurser som finns tillgängliga för forskaren, om forskaren har några tidigare erfarenheter av 
studien samt om vetenskapsteoretiska överväganden påverkar valet av utformningen. Den 
grundliga strukturen i en komparativ studie utgår från ett problem som en frågeställning sedan 
formuleras till och slutsatsen bör besvara denna frågeställning. Utifrån problemet skall ett syfte 
formuleras som ska visa vad som skall uppnås med studien. Sedan samlas information in som 
är relevant för studien och detta analyseras. Sist formuleras en slutsats som förhoppningsvis 
kan besvara frågeställningen (Denk 2002). Nedan beskrivs hur denna rapport tagits fram samt 
hur värdering och rekommendationer utförts.     

3.2 Datainsamlingsmetod 
Insamling av data har gjorts löpande under rapportens utförande. Vi har haft tillgång till Peab´s 
tidplan som vi fått av vår kontaktperson, Dan Bjerregård. Denna tidplan har utförts med Critical 
Path metoden och denna har använts som underlag vid utförande av en tidplan med Line of 
Balance metoden. Tidplanen som utförts med Line of Balance metoden har skapats i 
planeringsprogrammet Schedule Planner. Schedule Planner ingår i Vico Office och är deras 
planeringsverktyg. Vico Office är en programvara från Vico Software. Exakt samma aktiviteter 
och tidsåtgång som använts i Peab´s tidplan, används vid upprättandet av Line of Balance 
tidplanen. Information samlas även in genom intervjuer med kontaktpersoner på fyra svenska 
byggföretag.   

3.3 Genomförande 
Vårt examensarbete inleddes med en litteraturstudie om de olika planeringsmetoderna Critical 
Path och Line of Balance och om hur de olika metoderna påverkar produktionen på en 
byggarbetsplats samt där forskare jämfört de olika planeringsmetoderna. Litteratur har samlats 
in, analyserats och bearbetats för att utgöra basen i rapporten. Materialet har främst samlats in 
genom vetenskapliga artiklar på databaser som vi haft tillgång till via högskolebiblioteket i 
Halmstad. Vi har även utfört en enkätstudie där vi skickat ut frågor till fem svenska byggföretag 
med frågor gällande planering av byggprojekt där svar erhölls från fyra av företagen. Svaren 
samlades in och användes vid vår analys.  Vi har även använt oss av internetkällor och delvis 
böcker. Vårt examensarbete har sedan fortsatt genom att göra en jämförelsestudie av de två 
olika planeringsverktygen. 

De olika planeringsverktygen vi har valt att använda oss av är Plancon Planner och Vico 
Schedule Planner. Vi har därefter använt tidplanen vi fått ifrån Peab som är en ”Critical Path” 
och gjort vår egna ”Line of Balance” tidplan. Upprättandet av den nya tidplanen har skett 
parallellt med skrivande av rapporten. Därefter har vi gjort en analys av de resultaten som vi 
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fått när vi granskat de olika tidplanerna och även diskuterat varför vi anser och tror att vi fick 
det resultatet som vi fick. Slutligen redovisas studien på ett obligatoriskt skolseminarium där vi 
försöker göra resultatet så tydligt som möjligt genom att placera de två tidplanerna bredvid 
varandra så opponenter och åhörare lätt kan följa med och förstå våra förklaringar.    

3.4 Litteraturstudie 
Läroböckerna har vi använt oss av då vi har velat få mer kunskap om ämnena, dock anser inte 
vi att detta är någon litteratur som vi ska använda oss av i vårt arbete utan mer för att få en 
övergripande kunskap. Läroböcker för oss är ett bra sätt att få en förståelse, men kunskapen i 
böckerna kan vara relativt gammal då materialet har granskats många gånger innan böckerna 
ges ut. Därför har vi istället valt att använda oss av vetenskapliga artiklar i vårt examensarbete 
eftersom vi anser att det är den nyaste kunskapen som finns inom området och det är den 
kunskapen som är relevant för oss att använda oss av i vår studie. Internetkällorna är som 
läroböckerna, en bra källa för en övergripande förståelse, men i så stor mån som vi har kunnat 
så har vi inte använt oss av det materialet i vårt arbete.    

Fördelarna med att göra en litteraturstudie har för oss varit att vi har hittat mycket information. 
Dock har det svåra varit att hitta information som är relevant för oss.   

3.5 Planeringsverktyg 
De planeringsverktygen som vi valt att använda oss av är Plancon Planner och Vico Schedule 
Planner. Anledningen till varför vi valde att arbeta med Vico var efter att vi haft en föreläsning 
av deras VD på Högskolan i Halmstad. Vi ansåg att planeringsverktyget har det vi sökte då en 
jämförelse mellan Critical Path med Line of Balance kan göras på ett enkelt sätt.  

3.6 Analys/Diskussion 
Kunskapen vi besitter efter litteraturstudierna möjliggör jämförelsen och analysen mellan den 
ursprungliga tidplanen, utförd med Critical Path metoden och den nyskapade tidplanen utförd 
med Line of Balance metoden. 

Vi har även diskuterat varför vi fick det resultatet som vi fick och om vi hade kunnat göra något 
annorlunda och om vi i så fall hade fått ett annorlunda resultat än det vi kom fram till. Här har 
vi även diskuterat förslag till fortsatta studier. Viktigt att poängtera vid denna typ av jämförande 
studie som vi genomfört är att våra rekommendationer och analyser inte baseras på några 
faktiska siffror, statistik eller liknande då detta inte arbetats fram. Analyser och diskussioner 
baseras endast på slutsatser genomförda av oss, baserade på de kunskaper vi besitter efter 
genomförandet av examensarbetet. Tidplanen vi fått tillgång till innefattar varken kopplingar 
eller resurser, vilket betyder att vi vid vårt analysarbete förutsätter att tillgången på resurser är 
100 % och att våra optimeringar och justeringar görs utifrån detta antagande och våra kunskaper 
i nuläget. Vi utför inga egna kopplingar vid analysen eftersom detta kräver kunskap gällande 
produktionen som vi inte besitter. 

3.7 Redovisning 
På ett tydligt sätt kommer vi att beskriva de största skillnaderna mellan de två 
planeringsmetoderna samt var detta visas visuellt i tidplanerna. Rekommendationer kommer att 
göras utifrån vad vi med vår kunskap, anser är en effektiv och användbar planeringsmetod och 
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vilken metod som lämpar sig bäst på vilken typ av byggprojekt. Examensarbetet kommer att 
presenteras på seminarium med tillhörande opponering, på Utexpo samt för övriga personer 
som varit involverade i arbetet.  
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4 Resultat 

4.1 Planeringsverktyg 
De vanligaste verktygen som används idag för tidplanering av byggprojekt t ex. Microsoft 
Project, Powerproject och Primavera skapar tidplaner genom de traditionella 
tidplaneringsmetoderna som Gantt och nätverksplanering. Metoderna möjliggör en komplex 
schemaläggning, dock har verktygen begränsningar som t ex. visuella svårigheter för personer 
som skall läsa tidplanen samt att planeringsverktygen är komplicerade och kräver speciella 
tekniker för att filtrera och organisera aktiviteter. Microsoft Project och Primavera fokuserar 
dessutom på ett schema i taget vilket gör det svårt att jämföra olika versioner för att se vilken 
som är mest lämplig, en eventuell jämförelse av tidplaner måste ske manuellt (Tory et.al. 2013).  

Vico Software har skapat planeringsverktyget Schedule Planner där användaren kan skapa sin 
tidplan med Line of Balance metoden. Programmet erbjuder även omfattade analyser och 
uppföljningar av projekten samt enklare justeringar av tidplanerna. I Schedule Planner kan du 
som användare även presentera aktiviteterna med Gantt-tekniken jämte Line of Balance 
metoden, vilket gör att personer som är vana vid denna metod för tidplanering får en bättre 
förståelse samt att dessa två enkelt kan jämföras med varandra. Ytterligare en fördel med Vico´s 
programvara är att denna jämförelse mellan tidplanerna inte görs manuellt utan med hjälp av 
datorstöd (Vico Software 2017b). 

Även Excel är ett hjälpmedel som används då produktionstidplanen som skapas i ett 
planeringsprogram, bryts ner till rullande tidplaner och veckotidplaner (Albin Holmström, 
MTA Bygg och Anläggning).  

4.1.1 Vico 
Vico Office är ett planeringsverktyg med målet att ge användaren möjligheten att visualisera 
analysera och optimera sina tidplaner, samt att kunna integrera dessa med 3D-modeller. Vico 
Office har skapat tekniken "flowline", som bygger på planeringsteorin Line of Balance. Vico´s 
verktyg har implementerat Gantt, Critical Path metoden Flowline, resurshantering, mängder, 
kassaflöde, uppföljning, inköp m.m. vilket gör detta till en mycket komplett lösning (Vico 
Software 2017b).   

Tack vare möjligheten att göra analyser i programmet så kan användaren justera sin tidplan för 
att minska riskerna, optimera resurserna samt få en bättre rytm i projektet. Efter optimeringen 
kan projektet följas upp och med hjälp av ett signalsystem analysera och granska statusen på 
byggprojektet. Flowline tekniken möjliggör granskning av produktionstakten samt att röda 
varningar sätts ut för att visa vart det finns risker i projektet. Detta görs för att uppföljningar 
ska kunna göras samt för att förutspå produktionen innan problem uppdagas och därmed börjar 
kosta pengar och resurser (Vico Software 2017b).   

Vico Schedule Planner erbjuder även möjligheten att presentera aktiviteterna med Gantt 
tekniken, vilket gör att personer som är vana vid denna tidplaneringsmetod får en bättre 
förståelse (Vico Software 2017b).   
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4.1.2 Plancon 
Plancon Planner är ett planeringsprogram som utvecklades av det finska bolaget Planman. 
Genom de olika mallarna som Plancon har kan arbetet göras på ett effektivt sätt genom att utgå 
från material som redan är färdigt och på så sätt blir även programmet mycket enkelt att 
använda. Plancon kan med fördel kopplas till kalkyleringsprogrammet Bidcon där resurser, 
kostnader och aktiviteter kan tilläggas (Elecosoft 2017).  

I Plancon kan aktiviteterna enkelt länkas samman vilket gör att om det skulle bli någon ändring 
i tidplanen är det enkelt att åtgärda. Kostnader kan läggas in direkt i programmet, men om en 
effektiv kostnadsplanering är det som söks så är det bättre att överföra kalkylerna från Bidcon. 
I Bidcon finns det nämligen tillgång till bland annat betalningsplaner och 
kostnadsuppföljningar. Resurser kan även det läggas till vilket gör att en jämn resursfördelning 
kan skapas. Resurserna i Plancon består av personal, maskiner och olika material. Olika 
diagram kan även studeras för att se om t ex. överbeläggningar kan åtgärdas genom att fördela 
om sina resurser (Elecosoft 2017).  

I programmet finns så kallade summerade aktiviteter, vilket är en sammanfattande aktivitet där 
de underliggande aktiviteterna kan visas vid intresse. Detta gör att en tydlig överblick skapas 
samtidigt som det går att se allt i detalj (Elecosoft 2017).   

Projektet kan stämmas av genom att kolla hur långt aktiviteterna har kommit. Detta görs genom 
att infoga uppföljningslinjer och hur många uppföljningslinjer som helst kan användas. De olika 
avstämningarna som väljs vid utförandet har självklart egna avstämningsdata som gör att det 
går att se i efterhand när aktiviteten utfördes. Projektmål är ett annat verktyg som kan infogas i 
projektet. På så vis kan en ändrad tidplan skiljas mot den ursprungliga genom de olika 
målbalkarna som visas i Gantt diagrammet (Elecosoft 2017).  

4.2 Intervjuer 
Resultat från våra intervjuer med svar från fyra stora byggföretag i Sverige visar att tidplanering 
med Gantt-schema är den vanligaste metoden på traditionella byggprojekt idag i den svenska 
byggsektorn. Strukturplaner med post-it lappar, som är en förenklad planeringsmetod, 
förekommer också. Dessa tidplaner kan med fördel sitta uppe i bodarna på arbetsplatsen så de 
är lättillgängliga samt att dessa är enkla att förstå men även att redigera (Terje Håkansson, 
Veidekke Entreprenad AB).   

Gantt-metoden är välinarbetad i branschen och det är enkelt för användarna att få en snabb 
överblick över processen (Viktor Nagenius, Serneke Bygg AB). Gantt-scheman uppfattas även 
som enkla både att använda och uppdatera, samt att de ger en bra grafisk representation av 
produktionstidplanen (Terje Håkansson, Veidekke Entreprenad AB).  

Av de utvalda företagen var det endast en enhet för anläggningsprojekt som hört talas om Line 
of Balance metoden. Styrkorna med denna metod anses främst vara möjligheten att se lägen i 
tidplanen samt att det är enklare att se kapaciteterna i ett schema uppfört med Line of Balance 
metoden. Detta leder till förenklingar vid planering av kapacitetsökningar samt styrning av 
maskinerna. Svagheten är att denna metod används i så liten utsträckning att många i branschen 
är ovana vid den (Terje Håkansson, Veidekke Entreprenad AB).  
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Gustav Giertz på Peab anser att planeringsmetoden med Gantt-scheman som resurssätts och 
kopplas är en bra metod att använda sig av eftersom den föregås av att en strukturplan skapas 
som ger möjligheten att se risker och möjligheter i ett tidigt skede i projektet. På Peab följer de 
speciella strategidokument vid uppförandet av strukturplanen samt den resurssatta 
produktionstidplanen, som har strukturplanen som grund. Detta görs för att säkerställa att alla 
strävar efter att arbeta på likvärdigt sätt samt att målet är att planeringen ska utföras så grundligt 
som strategin säger. Förbättringsmöjligheterna inom denna planeringsmetod menar Gustav 
ligger i att utbilda personalen kontinuerligt i planeringsmetoden samt betona betydelsen av att 
arbeta metodiskt.  

4.3 Exempel på Line of Balance i Sverige 
Line of Balance metoden är idag ännu en relativt okänd metod som används i ytterst liten 
utsträckning i Sverige. Critical Path metoden är en välkänd metod som generellt sätt används 
på alla byggprojekt i dagsläget. Att få fram både tidplaner och synpunkter från användare av 
Critical Path metoden är med andra ord inga problem då detta finns i en stor utsträckning. 
Utbudet är mer begränsat gällande Line of Balance, men Vico har gjort en sammanställning 
från följande tre projekt i Sverige som använt sig av deras planeringsverktyg.  

Waterfrontprojektet, Stockholm 

I detta projekt har Peab varit totalentreprenör för kontorsbyggnaden och generalentreprenör för 
kongress- och hotelldelen. Hotellet stod klart i september 2010 och har hela 418 rum. 
Projektledaren på projektet berättar att det brukade ta honom tre till fyra dagar att utföra 
tidplanen i Gantt för projekt av ungefär samma storlek, samt att han fick 90 stycken A3 ark som 
beskrev tidplanen. Med Vico’s planeringsverktyg så tog det honom en halv dag och det hela 
kunde visas på en A0. Fördelarna med att använda programvaran ansåg projektledaren vara att 
det går att upptäcka kollisioner på ett enkelt sätt. Projektledaren nämner också att de vunnit 
mycket tid i sitt planeringsarbete som de sedan kunnat lägga på annat (Vico Software 2017a). 

Ungdomens hus 

Under projektet Ungdomens hus i Sollentuna användes Vico’s 5D-modell för att samtliga på 
bygget skulle förstå helheten i projektet. I projektet hade de samlat alla ritningar i en 3D-modell 
där de fick fram samtliga brister och fel, som sedan visades för samtliga inblandade. På detta 
viset tror personalen på Peab att hantverkarna och entreprenörerna får en bredare förståelse och 
en delaktighet som de kanske inte hade haft annars. Dessa används sedan i 5D modellen, där 
även enhetstider adderades. På detta viset räknade Peab med att sänka sina 
produktionskostnader med 15 % (Vico Software 2017a).   

Kv. Solägget Annedal 

Ett annat projekt som använt sig av Vico´s 5D-modell är Annedal i Bromma, där JM bygger 43 
stycken lägenheter. I detta projekt hoppas JM på att kunna spara 10–20 % genom att använda 
sig av Vico’s programvara och därmed inte bara minska antalet byggfel utan även minska 
andelen dubbelarbete vid mängdning, snabbare kalkyler och bättre analyserade tidplaner (Vico 
Software 2017a).  



26 
 

Gemensamma uppfattningar från projektens användare 

Projektledarna från Peab och JM på referensobjekten är överens om att användandet av Vico´s 
programvara kan leda till lägre produktionskostnader dels genom att själva planeringsfasen 
kräver mindre tid och dels genom att avvikelser som kan bli kostsamma, kan identifieras 
tidigare i processen. Krävs mindre tid till planeringsarbetet kan denna tid läggas på annat arbete, 
vilket betyder en mer effektiv organisation.  

Genom möjligheten till att ha mycket information gällande projektet sparat i en och samma 
programvara skapas en större delaktighet bland de involverade samt att det blir en större 
förståelse för alla genom att ta del av de andra personernas arbete. Detta leder också till mindre 
andel dubbelarbete, eftersom all information kring projektet finns samlat på samma ställe som 
alla kan ta del av. När all information gällande tider, ekonomi, resurser, logistik osv. finns 
samlad på samma ställe skapar detta också en bättre helhet över projektet.  

 

4.4 Skillnader i tidplanerna skapade av Critical Path metoden och 
Line of Balance metoden 

De grafiska representationerna av tidplanerna skiljer sig väsentligt åt beroende på vilken 
planeringsmetod som används. Förutom som tidigare nämnts att Line of Balance tidplanen blir 
mer komprimerad än vad Critical Path tidplanen blir vid många aktiviteter, så avläses dessa på 
olika vis. En Critical Path tidplan med Gantt-aktiviteter läses från övre vänstra hörnet 
(projektets start), till nedre högra hörnet (projektets slut). En Line of Balance tidplan läses 
istället från nedre vänstra hörnet, till övre högra hörnet.  

Bild 8: Visar projektet i Line of Balance där samtliga huvudaktiviteterna visas.  

Bild 8 visar huvudtidplanen uppförd med Line of Balance metoden. Projektet består av tre 
stometapper vilket visas näst längst till vänster, med etapp ett nederst och den tredje överst. 
Varje stometapp består av tre våningsplan nämnda som plan 11, 12 och 13. Dessa visas i 
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kolumnen till höger om stometapperna. I denna vy presenteras huvudaktiviteterna till varje 
våningsplan. Huvudaktiviteterna består av alla ingående aktiviteter på respektive våningsplan 
dvs. att denna linje visar totaltiden som respektive våningsplan behöver för att färdigställa 
samtliga aktiviteter. Denna vy skapar möjligheten att på ett enkelt sätt se starttiden samt 
sluttiden på de olika planen och därmed totaltiden för projektet.  

 

Bild 9: En delad vy där Line of Balance är placerad överst och Gantt är placerad underst. 

Bild 9 visar en så kallad ”delad vy” i Schedule Planner. Den visar projektets huvudaktiviteter 
med Line of Balance överst och samma aktiviteter under med ett Gantt-schema. Här syns 
skillnaderna gällande att de läses från olika start-punkter i diagrammen (se röda stjärnor). 
Huvudaktiviteten på plan ett, två, fyra, sex och åtta i Gantt-schemat är ”avklippta” på vissa 
ställen. Detta betyder att under dessa avbrott utförs inget arbete på dessa plan. I Line of Balance 
tidplanen synliggörs inte detta i denna vy, vilket kan få läsaren att tolka det som att arbetet 
fortlöper under hela tidsperioden.  Möjligheten till att använda sig av ”delad vy” är en fördel 
för planerare som är mest vana vid den traditionella planeringsmetoden men som vill gå över 
till användande av Line of Balance eftersom de då kan jämföra dessa med varandra.  
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Bild 10: Visar tidplanen i Line of Balance med alla aktiviteterna synliga. 

Bild 10 visualiserar hela tidplanen i Line of Balance när samtliga projektets aktiviteter är 
”utfällda” och inte endast huvudaktiviteterna. Denna tidplan ser rörig och kompakt ut och är 
väldigt svår att läsa av. Aktiviteterna på de olika stometapperna upprepas delvis på de olika 
planen, dock läggs vissa aktiviteter till eller tas bort beroende på vilket plan det är. För att göra 
denna mer lättöverskådlig är det bättre att filtrera så endast den stometapp eller det våningsplan 
med tillhörande aktiviteter  som är intressant visas.  

Bild 11 visar två av tidplanens nio plan i Gantt-vyn. Dessa planen är utfällda där aktiviteterna 
kan läsas av genom en aktivitetsförteckning som är synlig till vänster i bild. Tabellen innehåller 
en kod på aktiviteten, aktivitetens namn, start- och slutdatum för aktiviteten samt vilken 
entreprenör som utför den. Visuellt sätt så är det svårare att hitta glapp och kollisioner i denna 
vyn i jämförelse med bild 12, där det på ett enkelt sätt syns vart glapp uppstår genom utrymmet 
mellan linjerna.
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Bild 11: Visar projektet i Gantt-schema med två av planens alla aktiviteter utfällda. 

Bild 12: En delad vy med Line of Balance, Gantt och Resursdiagram.  

Vyn som presenteras i bild 12 visar projektets tidplan med de båda metoderna samt tillhörande 
resursdiagram under. Resursdiagrammets olika färger är kopplat till vilken entreprenör som 
utför arbetet t ex. att den lila färgen representerar huvudentreprenörens arbete.  
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Bild 13: Kollisioner mellan aktiviteter som uppstår i tidplanen visas med hjälp av röda cirklar. 

En av styrkorna med Line of Balance metoden är att kollisioner och glapp kan upptäckas på ett 
enkelt sätt i tidplanen. Bild 13 visar ett antal kollisioner som vi upptäckt på stometapp 1 – Plan 
12. Dessa är markerade med röda cirklar och symboliserar var olika aktiviteter kolliderar med 
varandra. Kollisioner måste inte innebära att tidplanen måste göras om eller att det innebär 
problem. Aktiviteterna som kolliderar kanske utförs av olika entreprenörer som gör helt olika 
typer av arbete som kan pågå samtidigt med varandra. Men upptäckten av kollisioner i schemat 
bör signalera att uppmärksamhet ska läggas på dessa så det inte är så att kollisionen kommer 
att innebära problem för produktionen. Då är det positivt att dessa upptäcks i ett tidigt skede så 
åtgärder kan sättas in.  

Bild 14: Visar ett glapp mellan aktiviteter. 
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Utrymmet som pilen i bild 14 markerar visar på ett glapp mellan aktiviteterna. Under detta 
glapp utförs inget arbete på detta våningsplan. Det kanske finns en anledning till att arbetet står 
stilla under denna period, eller så ger den tydliga bilden av att glappet finns där en upplysning 
till planeraren att det går att optimera tidplanen betydligt, vilket leder till en kortare 
genomförande tid. I Critical Path schemat i bild 15 framställs detta glapp som att staplarna är 
avbrutna. 

Bild 15: Visar glapp mellan aktiviteter.  
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5 Analys  
I litteraturstudien som gjordes upptäcktes olika styrkor och svagheter med de olika 
planeringsmetoderna som sedan vid en jämförelse kunde bekräftas eller inte. Följande 
fokusområden upptäcktes vid jämförelsen: 

5.1 Jämförelse mellan tidplaneringsmetoderna  
Likheter 
Den inledande fasen av planeringsarbetet med de båda metoderna har en hel del gemensamma 
moment. Eftersom planeringen lägger grunden för hela projektet så är det av stor betydelse att 
lägga ordentligt med tid på att planera händelseförloppet i detalj, dess olika aktiviteter samt 
tillgången på resurser. Dessa moment krävs av båda planeringsmetoderna i det tidiga skedet. 
Till att börja så behöver de ingående aktiviteterna som projektet kommer att bestå av 
specificeras. Hur detta görs spelar inte så stor roll. Enligt resultat från intervjuer kan detta göras 
både genom metoden med post-it lappar, strukturplan eller enligt föreskrifter för hur detta ska 
gå till på respektive företag.  Efter att aktiviteterna specificerats så skapas en mängd- och 
aktivitetsförteckning med tillhörande beräknad tidsåtgång för respektive aktivitet, för att 
beräkning av antalet resurser som krävs till projektet ska kunna göras.  Det är efter dessa 
moment som skapandet av den slutliga tidplanen görs och hädanefter kommer arbetet med de 
olika metoderna att skiljas åt.    

Enligt Byggbranschens utvecklingsfond krävs det att tidplanen är tydlig och att den kan utläsas 
på ett korrekt sätt av alla inblandade i projektet. Detta bekräftas även i resultatet där det framgår 
att de båda metoderna är tydliga när de har filtrerats under speciella filter, men även att de är 
väldigt komplexa när samtliga aktiviteter är inkluderade i vyn som visas. 

Skillnader 
Critical Path och Line of Balance är två planeringsmetoder med olika styrkor och svagheter. 
Dess olika egenskaper gör att de lämpar sig olika bra på olika typer av byggprojekt. Line of 
Balance lämpar sig bättre på stora projekt med repetitiva aktiviteter t ex. höghus och motorvägar 
etc. Medan Critical Path lämpar sig bäst på projekt med icke-repetitiva aktiviteter. Detta bevisas 
av att den enda enheten av de tillfrågade svenska byggföretagen som kände till planering med 
Line of Balance metoden var en enhet för anläggningsprojekt, dvs. entreprenader som innebär 
mycket upprepande arbete vid t ex. anläggning av vägar eller höghus. En fördel med Critical 
Path metoden är att det är en välkänd och välinarbetad metod, som uteslutande används av de 
svenska byggföretagen i dagsläget. Detta gör metoden användningsbar eftersom de flesta inom 
byggsektorn kan använda sig av den och förstå den. De flesta svaren från enkäten lyfter fram 
fördelen med att tidplanen skapad med denna metod ger en överskådlig bild av vilket arbete 
som ska göras och när det arbetet ska utföras. 

5.2 Kritiska linjen 
Critical Path har en fördel av att den kan visa vilka aktiviteter som är kritiska och inte. När 
jämförandet av tidplanerna gjordes märktes detta genom att det gick att skapa olika beroenden 
i Line of Balance, men det var visuellt inte lika lätt att se i tidplanen som i en Critical Path. 
Teoristudierna om de olika tidplaneringsmetoderna bekräftar det som upptäcktes under 
jämförelsestudien. I flera artiklar uppkom det att möjligheten att visa den kritiska linjen kan 
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vara Critical Path:s största fördel. Dels eftersom projektledaren måste analysera vilka aktiviteter 
som är kritiska redan vid projektets början, men även som Anthill & Woodhead beskriver, att 
de kritiska aktiviteterna måste hålla sina utsatta tider om projektet skall bli klart på utsatt datum. 
Dock så visar även litteraturstudien att om ett projekt har för många kritiska aktiviteter så kan 
vissa nackdelar skapas som t ex. att kvalitén på slutprodukten kan försämras eller att personalen 
får arbeta under ständig stress och press. 

5.3 Kontinuitet 
En av Line of Balances fördelar är kontinuiteten och enligt litteraturstudierna och resultat från 
enkäter, så är det inte lika lätt att uppnå samma kontinuitet i en Critical Path tidplan. 
Kontinuiteten gör det lättare att hålla ett jämt flöde både gällande resurser och produktionstakt, 
vilket är viktigt för att undvika avbrott och stillastående arbete som riskerar att skapa onödiga 
kostnader. 

Eftersom de flesta projekt går ut på att få en så bra lönsamhet och en så effektiv tidplanering 
som möjligt så är det bra att kunna planera så att t ex. underentreprenörerna endast är på plats 
på projektet en gång och gör sina uppgifter där och då istället för att komma tillbaka under 
flertalet gånger som kan hända där det t ex. är glapp i tidplanen. Samma sak gäller vid hyrandet 
av maskiner och dylikt, genom att samla ihop sina aktiviteter som kräver samma utrustning kan 
det göra att det räcker att hyra maskinen under en kortare period och då kan spara in på 
kostnaderna som skulle uppstått om maskinen istället hyrts under en längre period. Enligt Gould 
& Joyce så skapar dessa faktorer en högre effektivitet på arbetsplatsen samt ett bättre flöde. 
Motsatsen till kontinuitet är överlapp. I en artikel skriven av Säppänen & Kankainen, yttrar de 
sig om att kontrollen av produktionen blir svårare vid överlappning av aktiviteter och detta är 
något som även bekräftades vid jämförelsestudien då det är lättare att få en helhetsbild över 
flödet i tidplanen när aktiviteterna är kontinuerliga.  

5.4 Grafisk presentation 
Den grafiska presentationen av de olika metoderna skiljer sig en del men har även vissa likheter. 
Skillnaderna mellan de olika metoderna är som teorin stödjer att den ena är aktivitetsbaserad 
och då har en aktivitetsförteckning som grund, medan den andra är platsbaserad och därmed är 
baserad på stället där aktiviteterna utförs, men även att tidplanerna (som visas i resultatet) 
avläses på olika vis. Likheterna är att båda metoderna är lätta att läsa av när huvudaktiviteterna 
visas, men när båda är ”utfällda” och visar alla ingående aktiviteter så är båda metoderna väldigt 
svåra att läsa av. En svaghet med användandet av Critical Path metoden är att projekt 
innehållande många aktiviteter skapar mycket detaljerade och för mindre vana användare, 
svårhanterliga scheman. Schemat kan bli på flera sidor vilket gör att risken att inte upptäcka 
avvikelser ökar. Detta kan leda till identifieringsmisstag vilket även upptäcktes vid 
optimeringen av tidplanerna som visas i bild 20. Line of Balance å andra sidan får en väldigt 
kompakt och ”rörig” tidplan där aktiviteter kolliderar om vartannat, när alla aktiviteter 
synliggörs i vyn.   

Visuella tidplaner kan skapa större engagemang och förståelse hos fler deltagare i projektet som 
normalt inte brukar vara så delaktiga varken i upprättande eller avstämning av 
produktionstidplaner. Referensobjektet ”Ungdomens hus” som använde sig av Vico´s 5D-
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modell fick detta resultat som ledde till en större delaktighet hos många av de involverade i 
projektet och som i sin tur fick Peab att förutspå en sänkning av sina produktionskostnader med 
15 %. Enligt studier i USA har användandet av Critical Path metoden visat sig kunna förminska 
projekttiderna med upp till 20 % vilket borde kunna kopplas till en lägre total 
produktionskostnad. 

Analys av de grafiska presentationerna av de båda tidplanerna i bild 10 och 11 har gjorts och 
följande har upptäckts: 

o I Stometapp 1 – Plan 13 finns inga aktiviteter som kan kopplas till innerväggar. Har 
dessa glömts bort eller ska det inte finnas?	

o I Stometapp 1 – Plan 12 finns inget spacklingsarbete vilket finns på alla andra plan. 
Denna aktivitet måste ha glömts bort.	

o I Stometapp 1 finns inte aktiviteten "dubbling av innerväggar" vilket finns i Stometapp 
2 & 3. Ska detta finnas?	

o I Stometapp 2 – Plan 13 finns inte aktiviteten " Installationer i innerväggar" vilket finns 
på andra plan, dock inte i Stometapp 1. Har denna glömts bort?	

Dessa avvikelser var svåra att identifiera i Critical Path tidplanen men upptäcktes i Line of 
Balance tidplanen. 

Bild 10: Visar tidplanen i Line of Balance med alla aktiviteterna synliga. 
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Bild 11: Visar projektet i Gantt-schema med två av planens alla aktiviteter synliga. 

  

5.5 Kollisioner & Glapp 
På tidplanen i bild 16 och 17 med samtliga aktiviteter i Stometapp 1 inkluderade gjordes 
följande upptäckter vid analys med fokus på kollisioner och glapp: 

o På Stometapp 1 – Plan 13 upptäcktes flertalet kollisioner, dock har aktiviteterna olika 
resurser så därför tror vi inte att det blir problem. Däremot finns det ett stort glapp, men 
vi antar att de aktiviteterna som kommer efter glappet ska kunna göras parallellt i alla 
plan. Alternativt att glappen kan vara inplanerade som reservtid. 	

o På Stometapp 1 – Plan 12 anser vi att golvläggningen kan vara ett problem då den 
kolliderar med komplettering av installationer, montage av JIT-skåp och montage av 
patientliftar. Det känns som att det blir dammigt när alla går omkring där golvet läggs 
och att eventuella lim och annat måste torka. Det går dock att planera bra genom att 
placera golvläggaren i ett rum där det är "tomt" och att installationer och montage kan 
göras i andra rum så länge. Det finns även andra kollisioner i detta plan men vi anser 
inte att dessa ska skapa problem.	

o På Stometapp 1 – Plan 11 finns kollisioner men inget vi anser kan påverka något annat. 	
o I övrigt är det bra kontinuitet på aktiviteten dubbling innervägg samt spacklingsarbete 

då inkörningstalet blir lågt. Peab VS och Vent kan utföra sitt arbete kontinuerligt. Kan 
Grönlund optimera sitt arbete genom att inte ha så mycket glapp (ljudmatta samt 
flytspackla)? Om detta kan komprimeras ihop så kan golvläggningen börja tidigare. 
Frostad folie (Kelo Gravyr) anser vi kan flyttas fram och börja tidigare än vad det gör 
just nu. Kelo Gravyr borde kunna börja på plan 13 – 12 – 11 istället för hur de gör i 
dagsläget och går från 11 – 12 - 13. 	
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Bild 16: Visar stomkomplettering 1 i Flowline.	

	

Bild 17: visar Stomkomplettering 1 i Gantt. 

Att identifiera avvikelser i Line of Balance tidplanen anses vara enkelt och därmed en fördel 
för denna metod. Dock är identifieringen inte så enkel när många aktiviteter visas eftersom det 
blir många linjer och svårt att urskilja vad som ska identifieras. För att identifieringen ska vara 
enkel så krävs det användande av funktionen "filtrering", som sorterar vyn i tidplanen efter de 
aktiviteter som användaren önskar att fokusera på. Då är identifieringen relativt enkel att utföra. 
Dessa avvikelser kunde relativt lätt identifieras i Line of Balance tidplanen medan de var 
svårare att upptäcka i Critical Path tidplanen.  
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5.6 Möjligheter till optimering 
Analys av Critical Path och Line of Balance tidplanerna har gjorts och följande har upptäckts. 
Vid optimeringen av resurser skapades tidplanen i bild 18 och bild 19 (samma tidplan skapad 
med olika metoder) med ett filter där bara aktiviteter tillhörande "Innerväggar" fanns med. 

Bild 18: Visar filtret ”Innerväggar” innan optimering i Line of Balance. 

Bild 19: Visar filtret ”Innerväggar” i Gantt-schema. 

Möjligheten att optimera tidplanen för att få en bättre kontinuitet är enklare i Line of Balance 
tidplaner eftersom avvikelser som kollisioner och glapp enklare identifieras, enligt både 
användare och resultat från tidigare studier. Även om användning av Line of Balance metoden 
skapar förutsättningarna för en ökad produktivitet och färre stillastående timmar bland arbetare, 
bör tanken finnas att tidsschemat tydligt visar var problem i denna finns, men inte varför 
problemen finns eller vad lösningen till dessa är.   
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Ett av målen med produktionsplanering är att resurserna ska utnyttjas på det mest optimala 
sättet. Detta handlar både om att ha en rätt anpassad lagstorlek för respektive yrkesgrupper i 
projektet, samt att detta ska skapa en så jämn sysselsättning som möjligt dvs. en kontinuitet i 
arbetet. I Line of Balance tidplanen analyseras detta genom granskning av de vertikala linjerna, 
hur dessa förhåller sig till varandra och dess lutning.  Enligt Terje Håkansson på Veidekke 
Entreprenad är detta ett enklare sätt att få en överblick över de planerade kapaciteterna i 
projektet när tidplanen är planerad med Line of Balance metoden, än i Critical Path tidplanen. 
Detta leder till förenklingar vid planering av kapacitetsökningar och styrning och planering av 
maskinerna vilket gör att resurserna kan utnyttjas på ett effektivare sätt och därmed skapa en 
större lönsamhet, vilket sammanfaller med Peab´s teori från deras referensobjekt "Ungdomens 
hus" om att sänka produktionskostnaderna. Detta säger dock inte att en Critical Path tidplan är 
fri från möjligheter att optimeras, förespråkarna för denna metoden värdesätter skapandet av 
strukturplanen i planeringsprocessen, då denna ger möjligheten att se eventuella risker och 
möjligheter till optimering redan tidigt i planeringen.  

Tidplanen i bild 20 har optimerats utifrån våra kunskaper med målet att skapa så bra kontinuitet 
som möjligt. 

Bild 20: Visar filtret ”Innerväggar” efter optimeringen.  

Efter optimeringen är en större andel av aktiviteterna kontinuerliga med färre glapp och 
kollisioner. Optimeringen ger förutsättningarna för en kortare produktionstid och ett jämnare 
flöde i produktionen. 
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6 Diskussion 
Vi anser att en tidplan som kan utläsas korrekt av så många involverade parter som möjligt samt 
visar informationen på ett överskådligt sätt, är den effektivaste. Även faktorer som hur 
enkelt/komplicerat och tidskrävande det är att utföra tidplanen spelar en avgörande roll. En 
effektiv tidplan ska bidra till större ekonomisk vinst genom att de tillgängliga resurserna 
utnyttjas på ett optimalt sätt, men är uppförandet av denna allt för tidskrävande så äts en del av 
denna ekonomiska fördel upp redan vid planeringsskedet. Därav betydelsen av ett enkelt 
planeringsverktyg. Efter att vi använt oss av Vico´s planeringsverktyg Schedule Planner, för 
skapande av Line of Balance tidplanen, samt bekantat oss med Elecosoft´s planeringsverktyg 
Plancon, så är vår uppfattning att de båda verktygen är lätthanterliga och relativt logiska vid 
användandet. Fördelen vi anser med Schedule Planner är möjligheten att använda visningsvyn 
"delad vy", så Line of Balance och Critical Path jämförs med varandra i samma fönster.   

Resultatet visar att av de tillfrågade svenska byggföretagen är det endast den enhet som är 
inriktad mot anläggning som hört talas om Line of Balance metoden och även att det är för just 
denna typ av projekt samt t ex. produktion av höghus med många repetitiva aktiviteter, som 
Line of Balance är mest lämplig för. Gantt-metoden är en välinarbetad metod som används i 
stor utsträckning och som av majoriteten anses som en enkel metod att använda. Ofta förenklas 
Gantt-schemat till olika strukturplaner med post-it-lappar som sitter på väggarna i bodarna. Där 
är både underentreprenörernas arbete och huvudentreprenörens aktiviteter med, vilket skapar 
en enkel och tydlig framställning av vad som ska göras. Vår erfarenhet är att många involverade 
på yrkesplatsen har bristande kunskaper i tidplanering och uppfattar det som svårt och 
komplicerat att avläsa t ex. ett Gantt-schema, då är systemet med post-it-lappar mycket 
effektivt. Den bristande kunskapen tror vi också är en av orsakerna till att Line of Balance är 
en fortsatt okänd planeringsmetod i dagsläget som endast används i en begränsad utsträckning. 
Många av användarna av Critical Path metoden anser detta vara en lättarbetad och användbar 
metod, vilket vi tror gör att de fortsätter att arbeta med ett säkert och väl inarbetat koncept. 
Många gånger är det också kort om tid och hög press på ett snabbt igångsättande av projekten, 
vilket också kan vara en orsak till att tid inte prioriteras till att eventuellt lära sig en ny 
planeringsmetod, även om det kanske finns en lämpligare planeringsmetod för just deras 
projekt. Byggbranschen sägs även ofta vara en bransch som står ganska stilla i utvecklingen 
och att nya tekniker och utvecklingsarbete är något som tar väldigt lång tid. Detta kan också 
vara en av orsakerna till att tidplanering med Line of Balance metoden inte fått någon riktig 
genomslagskraft i Sverige och att ett välkänt koncept istället har använts. Dock så pågår i 
dagsläget en stor och snabb utveckling inom teknik och digitalisering och kanske kan detta i 
samband med generationsskifte inom byggbranschen skapa en förändring. Dagens generationer 
är betydligt mer "hemma" i teknikens värld och ställer högre krav på smidiga och effektiva 
tekniska- och digitala lösningar, än vad tidigare generationer gjort. Tekniken idag kan vara ett 
enormt hjälpverktyg om det utnyttjas på rätt sätt och med kunskapen som dagens generation 
har gällande IT och teknik så kan det driva utvecklingen inom byggbranschen framåt och 
därmed eventuellt introducera fler och bättre anpassade planeringsmetoder.  

Det projekt som vi besökt och fått vår ursprungliga tidplan ifrån är ett projekt som egentligen 
enligt oss är lämpligt att planera med Line of Balance metoden. Det är en byggnad med flera 
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våningsplan med många upprepande aktiviteter som ska utföras på alla plan. Detta kan liknas 
med anläggningsprojekt där det är stora massförflyttningar och många likadana, upprepade 
aktiviteter t ex. vid anläggning av järnvägar, motorvägar osv. Vårt resultat visar att det är 
enklare att planera resurserna och maskinerna på ett optimalt sätt i en Line of Balance tidplan. 
Detta beror på den tydliga framställningen av glapp och kollisioner, som inte kunnat upptäckas 
lika lätt i motsvarande tidplan upprättad med ett Ganttschema.   

Vi anser att Line of Balance metoden också skulle komma väl till användning vid planering av 
t ex. större bostadsområden där industriellt producerade småhustillverkare ska uppföra flera 
liknande modulhus. Dessa hus innefattar i princip samma aktiviteter och husen ska uppföras i 
en följd med ett jämnt flöde. Detta kan inte jämföras med när en enskild privatperson ska 
uppföra sin villa. Då är det endast en platta som ska gjutas, en stomme som ska resas osv. Vid 
planering av denna typ av projekt lämpar sig då Critical Path metoden bättre. Medan det i ett 
bostadsområde med nyproduktion kanske handlar om 20-talet huskroppar och därmed betydligt 
fler upprepade aktiviteter. Detta kan givetvis även appliceras på produktion av höghus.  

Enligt oss är en av styrkorna med att tidplanera med Line of Balance-metoden, möjligheten att 
med en snabb överblick se om aktiviteterna ligger i fas eller om någon är/kommer bli försenad. 
Detta leder till att åtgärder för att förebygga respektive reducera förseningar kan tillsättas 
omedelbart. Resultatet av det blir förhoppningsvis att fler projekt håller sig någorlunda inom 
tidsplanen, vilket annars tyvärr är en välkänd förutfattad mening att byggprojekt sällan gör. Den 
kritiska linjen som tydligt syns i tidplaner uppförda med Critical Path metoden, är också 
egentligen ett verktyg som borde underlätta för att hålla projektet inom tidsramen som är satt. 
Så länge dessa aktiviteter håller sig inom sina tidsramar så kommer hela projektet också att göra 
det. Vid stora projekt med många aktiviteter blir tidplanen skapad med Line of Balance-
metoden mer kompakt och överskådlig, än om samma tidplan skapats med Critical Path-
metoden som då kan bli flera sidor lång och därmed svår att få en bra överblick över.   

Vi anser även att det är viktigt att anpassa planeringen på projekten till dess storlek, 
planeringskompetensen samt det verkliga behovet av en fullt utvecklad tidplan. Ett mindre 
projekt som utförs av rutinerad personal som utfört liknande typ av projekt flertalet gånger 
tillsammans, kanske inte kräver en fullt utvecklad tidplan som är kopplad och resurssatt. De 
klarar arbetet lika bra utan den, genom att de tillgår information gällande datum för 
färdigställande, tillgång på resurser osv. I dessa fall kanske det bara är "slöseri" med tid att en 
tidplanerare skapar fullständiga tidplaner som ändå inte kommer användas i någon större 
utsträckning. Motsatsen är stora och komplexa projekt med många involverade aktörer där det 
kräver optimering av både resurser och gällande utrymme på arbetsplatsen. Dessa projekt 
kräver noga och väl genomarbetade tidplaner dels för att det inte ska ske kollisioner, för att 
underentreprenörerna ska komma in på rätt tid och plats i projektet, för att beställaren ska kunna 
ta del av avstämning på tidplanen, för exakta kalkylberäkningar med mera.  
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7 Slutsats 
Resultat efter intervjuer med svenska byggföretag samt litteraturstudier visar att skapande av 
tidplaner med Critical Path metoden med tillhörande Gantt-schema idag är den vanligaste 
planeringsmetoden i Sverige, även om Line of Balance metoden varit känd under flera år. Av 
de tillfrågade svenska byggföretagen var det endast den avdelning som arbetar med 
anläggningsprojekt som hade hört talas om tidplanering med Line of Balance metoden. Critical 
Path metoden är en välkänd och väl inarbetad metod, vilket gör att en bred målgrupp kan 
använda sig av denna och ta del av dess information. 

Det är viktigt att välja en metod som är anpassad för det projekt som ska planeras, vilket betyder 
att Critical Path och Line of Balance kommer att lämpa sig olika bra på olika projekt, eftersom 
Critical Path metoden är en aktivitetsbaserad metod och Line of Balance är en platsbaserad 
metod. Line of Balance lämpar sig bäst på projekt med repetitiva aktiviteter t ex. vid anläggning 
av motorvägar, produktion av höghus etc. Critical Path är lämpligare att tillämpa på icke- 
repetitiva projekt t ex. uppförande av villor, skolor och övriga unika projekt. 

Den kritiska linjen består av de aktiviteter, beroenden och deltider i ett projekt som tillsammans 
bestämmer den kortast möjliga genomförandetiden. Om ett projekt ska bli klart på utsatt datum 
krävs det att de kritiska aktiviteterna håller sina utsatta tider. Möjligheten att se den kritiska 
linjen i en Critical Path tidplan anses vara en stor fördel med denna planeringsmetoden. Dock 
har Critical Path metoden fått kritik för metodens oförmåga att upprätthålla kontinuiteten av 
arbete i projekt som har repeterande aktiviteter. Bra kontinuitet leder till ett smidigt och 
effektivt flöde av resurser samt att det blir mindre avbrott och lägre inkörningstal eftersom 
resurserna kan arbeta med samma aktiviteter under en längre tidsperiod, vilket är en fördel med 
Line of Balance. 

Den grafiska presentationen kan anses mer svårhanterlig i Critical Path tidplaner än i Line of 
Balance tidplaner. Detta beror på att vid projekt innehållande många aktiviteter så blir schemat 
väldigt detaljerat och på många sidor. Detta gör det visuellt svårare att identifiera avvikelser i 
en Critical Path tidplan än i en Line of Balance tidplan. Dock visar resultatet att en "utfälld" 
Line of Balance tidplan är minst lika svårläst och kräver därför ofta filtrering av aktiviteter för 
att göra den mer lättläst. 

Styrkan med att tidplanera med Line of Balance metoden är att den grafiska presentationen är 
lätt att förstå och avläsa, vilket ger möjligheten att enkelt identifiera avvikelser så som glapp 
och kollisioner i schemat samt förmågan att göra kontinuerliga avstämningar av tidplanen. Att 
enkelt kunna identifiera avvikelser i schemat skapar förutsättningar för att optimera tidplanen, 
vilket leder till bättre utnyttjande av resurser och förhoppningsvis en tillförlitligare tidplan.  
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8 Fortsatta studier 
Ett förslag till vidare forskning inom ämnet kan vara att göra en studie på ett bostadsprojekt, ett 
anläggningsprojekt och ett projekt med industriellt tillverkade hus och se hur dessa tidplanerna 
skiljer sig. Vilken av dessa som fungerar bäst med Line of Balance metoden. 

Det hade även varit intressant att se om två olika planerare, planerade två stycken identiska 
projekt. En med Critical Path metoden och den andra med Line of Balance metoden och sen 
jämförde sina slutresultat med varandra. Det som de skulle kunna jämföra är både budget, 
resursplanering och tidplaneringen. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 – Enkätundersökning 
Fråga 1: 

Vilken planeringsmetod använder ni er av idag när ni planerar era byggprojekt? 

Fråga 2: 

Anser ni att den planeringsmetoden ni använder er av idag fungerar bra, samt skulle ni kunna 
nämna några för- och nackdelar med metoden? 

Fråga 3: 

Har ni varit i kontakt med Line of Balance metoden vid något tillfälle? Om ni har det, vad var 
då er uppfattning om metoden? 
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