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Abstract 

 

 

This thesis was done at NCC Halmstad and University of Halmstad in spring 2010. The 

purpose of this study was to clarify what Visual methodology can bring to the 

construction industry and how methodology is experienced by the people performing 

the construction projects. 

 

The work includes a qualitative and a literature study. The qualitative study was done 

with the help of seven interviews with people in the South Region who have worked 

with the Visual method on NCC Projects. The interviews have been done to find out 

how the Visual methodology works in practice. 

 

The literature study includes the concepts Lean, Lean Production, Lean Construction, 

Last Planner and NCC Project Planning. The common thread, from Lean to NCC 

Project Planning, is a continuous work of improvement to create commitment and 

increased participation. 

 

The general perception of the NCC Project Planning is positive. However, the approach 

towards the method varies depending on the attitude of the actors. The thesis defines 

what Visual methodology can bring to the construction industry. 



 

 

Sammanfattning 

 

 

Examensarbetet utfördes på NCC Halmstad under våren 2010. Syftet med 

examensarbetet var att klargöra vad visuell metodik kan tillföra byggbranschen och hur 

det upplevs av personer som utför byggprojekt 

 

Arbetet innefattar en kvalitativ och en litteraturstudie. Den kvalitativa studien 

genomfördes med hjälp av sju intervjuer inom Region Syd med personer som arbetat 

med den visuella metoden NCC Projektplanering. Intervjuerna har ägt rum för att ta 

reda på hur den visuella metodiken fungerar i praktiken.  

 

Litteraturstudien innefattar en utredning av begreppen Lean, Lean Production, Lean 

Construction, Last Planner och NCC Projektplanering. Den röda tråden från Lean till 

NCC Projektplanering är att genom ständigt förbättringsarbete skapa engagemang och 

ökad delaktighet.  

 

Den generella uppfattningen av NCC Projektplanering är positiv, dock varierar 

uppfattningen av metoden efter aktörernas inställning. Examensarbetet klargör vad 

visuell metodik kan tillföra byggbranschen. 
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Förord 

 

 

Denna rapport är ett resultat av examensarbete inom projektplanering med fokus på 

visuell metodik i byggbranschen vid Byggingenjörsprogrammet, på Högskolan i 

Halmstad. Examensarbetet har utförts på NCCs kontor i Halmstad men rapporten 

bygger på hela Region Syd. Intresset för planering har utvecklats genom utförda kurser 

på byggingenjörsprogrammet. Det var viktigt för oss med ett aktuellt ämne och efter 

diskussion var valet av ämne klart. 

 

Vi vill tacka våra handledare Mats Persson på Högskolan Halmstad samt Malin Persson 

och Sven Håkansson på NCC Halmstad. Ett stort tack vill vi ge Henrik Hyll, 

logistikchef NCC Region Syd, som har inspirerat oss i ämnet. Vi vill även tacka 

kontoret i Halmstad och företaget Prolog i Malmö. 

 

Vi vill också tacka de personer på NCC Region Syd som ställt upp på intervjuer. Vi har 

mött personer med stor kunskap och ett engagemang som har medfört hög kvalitet på 

intervjuerna. 
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1 Inledning 

 

 

Kapitel 1 innefattar bakgrundsbeskrivning, syfte och målsättning samt läsanvisning. 

 

Företag i byggbranschen eftersträvar att bli mer effektiva och lönsamma. Resurser läggs 

på att hitta nya lösningar och metoder för att förbättra resultaten av byggprojekt. NCC 

Region Syd har valt att använda sig av NCC Projektplanering. En planeringsmetod som 

med visuell metodik eftersträvar att få mer lönsamhet och samtidigt ökad delaktighet i 

projekten. Rapporten behandlar hur planeringsmetoden fungerar i praktiken samt ger en 

bakgrundsbeskrivning av inspirationskällan Lean. 
 

1.1 Bakgrund 

Under Byggkommissionens utredning framkom att den svenska byggbranschen har 

bristande kvalitet, höga priser och en dålig förståelse för konsumenternas behov och 

förväntningar. Utredning uppger också att det råder obalans mellan parterna i 

branschen. En lösning på problemen inom byggsektorn kan vara att införa Lean som 

innehar olika koncept och metoder (Skärpning gubbar 2002). Lean är ett begrepp som 

etablerats i bilindustrin och som spridits till bland annat byggindustrin. Många anser att 

Lean kan bidra till att forma den framtida byggprocessen. Lean är ett koncept som 

bidrar till effektiviseringsutveckling och att klara av krav från kunden inom ekonomi, 

tid och funktion (Toolanen 2006).  

 

Ett inslag som Lean använder är visuell metodik. Metodiken optimerar kreativiteten 

samt tar vara på arbetsgruppens erfarenheter. Med hjälp av den visuella metodiken har 

bilindustrin ytterligare tagit ett steg och för att förkorta deras ledtider. Metodiken har 

även bidragit till att öka tjänstemanna- produktiviteten. Planeringsmetoden visualiserar 

planeringen och mål samt sätter människan, snarare än tekniken, i fokus (Dalman 2005). 

Enligt Johnssons artikel ”Toyota modellen för Peab i Jönköping” är syftet att 

byggprocessen ska gå snabbare och bli tydligare för alla parter. Det är möjligtvis därför 

som visuell metodik har blivit en vanligare strategi inom den svenska byggbranschen. 

 

NCC Region Syd började arbeta med visuell metodik i april 2009, varvid metoden fick 

namnet NCC Projektplanering. Metoden syftar till att få fler medarbetare delaktiga i 

planeringsstadiet och därmed få en mer effektiv och verklighetsnära planering. De anser 

att metoden är ett bra arbetssätt och har därför under det gångna året implementerat 

NCC Projektplanering på alla avdelningar inom regionen. Nästa mål är att implementera 

metoden på ett nationellt plan (Hyll 2010). 

 

Användningen av planeringsmetoden bidrar till att fler aktiviteter genomförs i tid i ett 

projekt. Eftersom fler aktörer medverkar i planeringsskedet kan resultatet bli en mer 

tillförlitlig planering och effektivare arbetsprocess samt sänkta kostnader i 

produktionen. Detta motverkar den låga tillförlitligheten i branschen då endast 60-70% 

av de planerade aktiviteterna i ett normalt projekt blir genomförda (Hyll 2010). 

 

NCC Region Syds koncept av visuell metodik är en relativ ny metod inom 

byggbranschen och tidigare studier har gjorts beträffande implementering av systemet. 
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Denna studie görs för att få klarhet i hur planeringsmetoden fungerar i praktiken i 

byggbranschen.  

 

1.2 Syfte och målsättning 

Syftet med rapporten är att klargöra vad visuell metodik kan tillföra byggbranschen och 

hur det upplevs av personer som utför projekt inom hus och anläggning. Fokus ligger på 

hur NCC Projektplanering fungerar i praktiken. För att uppnå syftet ska begrepp inom 

Lean utredas. 

 

Målen är att: 

Utreda begreppen inom Lean. 

Analysera NCC Projektplanering. 

Fastställa hur NCC Projektplanering fungerar i praktiken i Region Syd. 

Dra generella slutsatser utifrån NCC Projektplanering fungerar i praktiken. 
 

1.3 Läsanvisningar 

Metod för examensarbetet presenteras i kapitel 2. Examensarbetet har en teoridel som 

tar upp inspirationskällan till NCC Projektplanering samt en intervjudel som innefattar 

hur NCC Projektplanering upplevs i praktiken i hus- och anläggningsprojekt. I kapitel 3 

och 4 finns en utredning av begrepp som inspirerat utveckling av Lean till NCC 

Projektplanering, se figur 1:1. 

 
Figur 1:1 Utveckling från Lean till NCC Projektplanering. 

I kapitel 5 sammanställs examensarbetets resultat som sedan följs av en analys och 

diskussion i kapitel 6 och 7. Vilket tar upp vad visuell metodik kan tillföra 

byggbranschen samt hur det upplevs i praktiken. Slutligen leder detta till en slutsats i 

kapitel 8. 
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2 Metod 

 

 

Kapitel 2 beskriver metoden för studien. Litteraturstudie, urval och kritik till den valda 

metoden tas upp. I figur 2:1 visas vårt tillvägagångssätt för studien. 

 

 

 
Figur 2:1 Metodbeskrivning 

Rapporten grundar sig på en explorativ frågeställning där vi har utrett Lean med 

inriktning på visuell metodik och granskat metoden NCC Projektplanering i praktiken. 

Granskningen generar en bred studie inom NCC Region Syd som är koncentrerad på 

anläggnings- och husprojekt. Intervjuerna genomfördes av inblandade, med fokus på 

platschefer, som använt NCC Projektplanering i byggprojekt. För att få bättre förståelse 

för metoden var vi delaktiga i arbetet med att införa planeringsmetoden i praktiken på 

projekt i Halmstad. 

 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien utfördes för att reda ut begreppen i Lean inom visuell metodik. Vi 

sökte information i böcker, rapporter och artiklar. Litteratursökningen i databaser och på 

internet baserades på sökord som exempelvis Projektplanering, Visible Planning, Lean, 

Last Planner och Visuell Planering. Kunskaper från litteratursökningen användes till 

underlag för att genomföra intervjuer. 
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2.2 Kvalitativa metoder 

Detta examensarbete har bedrivits som en kvalitativ studie. En kvalitativ studie är en 

koncentration på få enheter, vilka är djupgående. Detta är en metod som 

rekommenderas vid explorativ frågeställning. Alltså en frågeställning där vi gör en 

granskning av en ny planeringsmetod (Jacobsen 2002).  

 

Vi använde oss av öppna intervjuer från en egenkomponerad frågemall, se bilaga B. 

Intervjuerna är i första hand genomförda på respektive arbetsplats i den utsträckning det 

var möjligt. I annat fall har samma frågeformulär använts via mejl. 

 

2.3 Urval 

Rapporten grundar sig på olika begrepp inom Lean med fokus på visuell metodik som 

används för att nå en effektivare planering. Uttryck som Lean Production, Lean 

Construction, Last Planner och NCC Projektplanering tas upp i rapporten. Dessa 

begrepp finns med för att få en helhet av planeringsmetoder med visuell metodik. Vi har 

använt oss av kritisk teori dvs. att försöka utveckla ett synsätt som kan förena subjektiva 

och objektiva förklaringar (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2001). Fokus ligger på 

NCC Projektplanering och hur den upplevs. Därför kontaktade vi de personer inom 

regionen som använder eller använt sig av planeringsmetoden, för att få en förståelse av 

hur metoden upplevs. 
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3 Lean – Inspirationskälla till NCC Projektplanering 

 

 

Kapitel 3 innehåller utredning av begreppen Lean, Lean Production, Lean Construction 

och Last Planner. 

 

Det japanska bilföretaget Toyota är idag ett av världens mest framgångsrika företag. 

Deras framgång menar många kommer från deras Lean-filosofi. Huvudstrategin för 

bilindustrin i Japan är att satsa på effektiva, kvalitetssäkrande och flexibla processer för 

att kunna leverera kundanpassade produkter (Toolanen 2006). Lean har spridits till 

andra branscher och genom begreppet Lean Construction (LC) har det etablerats i 

byggindustrin. Målet med LC är att det ska effektivisera byggande och skapa mer värde 

för kunden, genom att optimera resursutnyttjandet och öka kvaliteten (Blücher och 

Öjmertz 2007). 

 

3.1 Lean 

Under 1970-talet var det en svår ekonomisk tid för många företag. Det japanska 

företaget Toyota klarade sig bättre än andra företag under krisen eftersom de på ett bra 

sätt kunde hushålla med sina resurser. Företaget hämtade inspiration från Fords 

produktionssystem för masstillverkning från 1930-talet och utvecklade sin egen strategi 

Toyota Production System (TPS). För att ta lärdom av deras framgångar blev andra 

organisationer intresserade av att studera företagets koncept TPS (Blücher och Öjmertz 

2007). Detta har resulterat i att företaget Toyota har blivit en av de mest studerade 

organisationerna och många företag har använt sig av Toyotas modeller (Arfvelin och 

Larsson 2008). Lean kan vara en stor fördel för företag och har därför spridits till olika 

branscher såsom läkemedelsindustrin och byggindustrin. Lean står för resurseffektiv 

och handlar om en långsiktig process där det gäller att ta tillvara på medarbetarnas 

kunskap. För att ständigt kunna förbättra sin process gäller det att ta tillvara på 

personalens engagemang och låta ledningen verka som en stödfunktion till arbetssättet. 

Det handlar inte om att pressa människor till att arbeta snabbare eller att avskeda och 

låta färre utföra samma arbete (Blücher och Öjmertz 2007). Lean innebär att arbeta med 

ständiga förbättringar (Kaizen) samt att identifiera och eliminera slöseri (Muda). De 

företag som använder Lean fokuserar på att analysera produktionsprocessen, detta för 

att göra den mer effektiv men med mindre resurser (Leanforumbygg 2010). En satsning 

på Lean kan öka produktionen utan nya investeringar i maskiner och fabriker (Ahlbom 

2010). Ett verktyg för att kunna genomföra förbättringar är PDCA-cykeln (Plan-Do-

Check-Act), se figur 3:1. 
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Figur 3:1 Shewhart-/PDCA-cykeln, ett verktyg för ständiga förbättringar (Gabor 1990) 

För att kunna genomföra ständiga förbättringar i verksamheten krävs ett ständigt 

systematiskt arbete. Genom att använda verktyget dagligen, veckovis och årligen 

uppnås förbättringar som bidrar till ökad effektivitet och att frigöra resurser. Resurser 

som senare kan utveckla verksamheten. De olika områdena i PDCA-cykeln är (Blücher 

och Öjmertz 2007); 

 Plan – Ta reda på fakta och identifiera vad som ska genomföras. En plan ska 

upprättas för att kunna genomföra en uppgift. 

 Do – Genomföra tester i praktiken. 

 Check – Utvärdera resultaten. 

 Act – Genomföra förbättringar efter de resultat som uppkommit.  

 

Det huvudsakliga målet med Lean är att öka effektiviteten i produktionen genom att 

kontinuerligt och grundligt eliminera slöseri. Detta ska leda till en konkurrenskraftig 

kundtillfredsställelse. För att nå målet är det viktigt att alla funktioner i en organisation 

blir berörda dvs. det är viktigt att all personal i organisationen är involverad. Lean kan 

med fördel användas i organisationens alla delar såsom i ekonomiuppföljning, 

administrativa processer och i projekteringsstadiet (Blücher och Öjmertz 2007). 

 

Lean består av olika metoder, principer och verktyg. Fokus har i Sverige länge varit på 

de olika verktygen som finns för att underlätta användandet av Lean, men ett problem är 

att det är få som förstår innebörden av de bärande principerna (Blücher och Öjmertz 

2007). Leanforumbygg beskriver Lean med hjälp av en tempelanalogi, se figur 3:2. 

Genom att standardisera arbetet kan företag bedriva ett effektivt förbättringsarbete och 

genom mätningar få kontroll. Templet har två pelare bestående av Kvalitet och Just in 

Time, med hjälp av metoder och verktyg blir dessa pelare stabila. Mitt i templet är 

engagemang och lagarbete som utförs av medarbetare som ständigt söker en bättre väg 

eller ett bättre arbetssätt. Inom templet dvs. inom Lean ska det inte produceras något 

som kunden inte har efterfrågat. Genom ett ständigt pågående förbättringsarbete med 

utgångspunkt från produktionen skapas engagemang och ökad delaktighet och 

därigenom uppnås målet som är deras kundfokus (Leanforumbygg 2010). 
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Figur 3:2 Lean består av metoder, principer 

och verktyg som här är illustrerat i ett tempel (Leanforumbygg 2010). 

 

En viktig drivkraft i Lean är att desto mer företaget analyserar sina processer, desto mer 

förbättringspotential upptäcks. Att arbeta kontinuerligt och ha ett standardiserat 

arbetssätt i fokus som ständigt förbättras bidrar till att uppnå de resultat som olika 

intressenter har på organisationen (Blücher och Öjmertz 2007). För att Lean ska fungera 

och vara effektivt i en verksamhet krävs att (Lean Forum 2007); 

 Verksamhetens ledning vill arbeta med Lean och att de är engagerade i arbetet med 

konceptet. 

 För att nå sitt mål inom en Lean verksamhet krävs att arbete är disciplinerat och 

välplanerat. 

 Att verksamheten arbetar med ”mjuka”, mänskliga frågor samtidigt med ”hårda” 

tekniska och ekonomiska frågor. 

 

3.2 Lean Production 

Den västerländska motsvarigheten av Toyota Production System (TPS) kallas för Lean 

Production (LP). LP, även kallat resurssnål produktion, blev populärt under 1990-talet. I 

LP sätts kunden i fokus. Företaget utgår från kundens efterfrågan och skapar därigenom 

mervärde för kunden genom att eliminera onödigt slöseri under hela processen, medan 

ett traditionellt företag lägger fokus på att alla producerar dvs. att alla är sysselsatta hela 

tiden (Blücher och Öjmertz 2007). Genom att använda LP siktar företag på att optimera 

utförandet av produktions system för att nå kundens efterfråga (Howell 1999). I Sverige 

har bilföretag och även andra branscher implementerat LP. Läkemedelsföretaget Astra 

Zeneca har använt sig av metoden, vilket har kortat deras ledtider och ökat 

effektiviteten. Arbetssättet har även bidragit till lägre sjukfrånvaro samt engagerad 

personal (Ahlbom 2010). 

 

Inom LP används två centrala begrepp för att beskriva aktiviteter: värdeskapande eller 

icke värdeskapande aktiviteter. Värdeskapande visar hur aktiviteten skapar värde för 

slutkunden. Icke värdeskapande aktiviteten innebär slöserier, vilket också innebär att 

aktiviteten inte har något värde för slutkunden. Dessa ska elimineras med hjälp av olika 

verktyg enligt Lean (Blücher och Öjmertz 2007). Slöseri sammanfaller med vad kunden 
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förväntar sig. Det som är slöseri för en kund kan vara av värde för en annan kund. 

Därför är det viktigt att veta vad kunden vill ha för att kunna undvika eller eliminera 

slöseri (Mossman 2009).  

 

Från början fanns det 7 slöserier som definierades av Taiichi Ohno (Mossman 2009), 

men ytterligare en har tillkommit så inom Lean används 7+1 slöserier. Beroende på vad 

företag fokuserar på, bestämmer de själva var tyngdpunkten på slöserierna ska ligga. 

Nedan följer 7+1 slöserierna (Blücher och Öjmertz 2007). 

  

 Överproduktion – Utföra fler arbeten eller utföra arbeten tidigare än vad som 

behövs. Slöseriet är allvarligt eftersom det kan orsaka andra slöserier. Produkter 

som ligger och väntar eller inte når kunder skapar inget värde.  

 Väntan – Att vänta på att någonting ska hända, ex väntan på materialleveranser 

eller att andra yrkesgrupper ska bli färdiga. Väntan skapar inget värde. 

 Lager – material som ligger i lager och väntar skapar inget värde. Tar mycket 

utrymme, binder kapital och döljer problemen. 

 Rörelse – onödiga rörelser är inte värdeskapande och ska därför minimeras. Ex. 

gångavstånd för att hämta material och verktyg. 

 Omarbete – omarbete, korrigering och reparationer tillför inget värde. Det är slöseri 

med material, tid och arbetskraft. 

 Överarbete – Mer arbete än vad kunden kräver uträttas. Kunden har förväntning på 

en viss nivå, mer behövs inte.  

 Transporter – onödiga transporter av exempelvis material och utrustning kostar 

pengar, tid och resurser. 

 Outnyttjad kreativitet – användning utav kunskaper och erfarenhet används inte på 

bästa sätt. 

 

Mossman (2009) menar att Taiichi Ohnos slöserier inte stämmer vid alla tillfällen. 

Överproduktion t.ex. är bra i vissa lägen för det leder till att det finns en buffert, som 

kan vara till nytta då en kund efterfrågar en produkt snabbt. Slöserier är något som 

förändras och det finns förslag på att lägga till ytterligare slöserier, några exempel är 

mänskligt beteende, dålig/farlig arbetsmiljö och dålig konversation. Fokus ska hela 

tiden ligga på kundens krav och önskan. Detta värde ska företaget sträva efter och 

undvika att fokusera på att eliminera slöserier. Mossman (2009) anser att fokus på 

värdet leder till att rätt slöserier minskas naturligt. 

 

3.3 Lean Construction 

Lean Construction (LC) har sin grund i Lean Production och är anpassat till 

byggbranschens sätt att se på processer. Systemet LC baseras på att ”mer kan 

produceras med mindre” samt att det kan tillämpas på alla typer av projekt (Howell 

1999). I artikeln ”Lean Construction – samverkansinriktat industriellt processtänkande”, 

menar Toolanen (2006) att LC är ett intressant koncept för byggsektorn för att uppnå 

specifika kundkrav inom ekonomi, tid och funktion samt få ökat inflytande och 

engagemang hos alla parter. Detta kan behövas eftersom den traditionella 

byggprocessen har problem tillföljd av dålig samverkan mellan de olika parterna i 

byggprocessen. I artikeln (Toolanen 2006) nämns International Group of Lean 

Construction (IGLC) som är ett världsomspännande samarbete, vilka har tagit fram en 
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mängd delkoncept för en Lean byggprocess. IGLCs mål med LC är inte att jobba 

hårdare utan att jobba smartare. 

 

Enligt Ballard (2010) är skillnaden mellan LP och LC att LP har två faser och LC består 

av en fas. I LP görs först förberedelser till tillverkningen. Ett exempel är inom 

bilindustrin där designen, ritningar och prototyper tas fram, men först när modellen är 

fastställd påbörjas produktionen av bilen. Denna process sker inte inom byggindustrin 

utan allt sker i en fas. I byggprojekt startar produktionen direkt och när fasen är slut ska 

”produkten” tas i bruk. Under byggprojektets gång görs ändringar, eftersom planeringen 

aldrig stämmer fullt ut. I jämförelse med produktionen av en bil där ändringar inte kan 

göras när bilen är i produktion, utan endast i planeringsfasen. Ballard (2010) anser att 

LC har utvecklats för att kunna bidra till att effektivisera byggbranschen. 

 

Blücher och Öjmertz (2007) menar att ett modernt och effektivt byggande kräver högre 

grad av processorientering och minskad fixeringen kring projektform. Detta eftersom 

det generellt anses vara dyrt att arbeta i projektform samt att erfarenheter och kunskap 

försvinner emellan projekt. Eftersom olika individer bildar organisationen vid olika 

projekt. Ballard (2010) menar att arbete i projektform inte är ett problem. Det gäller att 

ta vara på erfarenheterna från projekten, eftersom många processer i unika projekt är 

repetitioner. 

 

Byggföretag eftersträvar att minimera slöseri i sina projekt för att nå ett bättre resultat. 

Detta eftersom 30-35% av den totala produktionskostnaden är slöseri, enligt Sandstedt 

och Laurell (2008). Josephson och Saukkoriipi (2009) skriver i sin rapport att i 

byggprojekt uppgår hälften av kostnaden eller hälften av tiden som rent slöseri i varje 

aktivitet eller resurs. För att förbättra dessa siffror krävs att företag identifierar vad som 

är slöseri, vilket alltid är olika för olika kunder. Därför krävs god kommunikation 

mellan kund och företag för att eliminera eller minska slöserier. 

 

Genom tillämpning av LC strävar verksamheter efter hållbar tillväxt. För att samarbetet 

mellan olika aktörer i byggprocessen ska fungera krävs respekt och engagemang från 

alla parter. Det är viktigt med respekt mellan ledningen och medarbetarna i 

verksamheten, samt mellan medarbetarna. För att skapa en långsiktig utveckling är det 

viktigt att det finns engagemang i hela verksamheten samt att en medarbetare tydligt 

kan se sin roll i helheten. För att uppnå en hållbar tillväxt är det viktigt att skapa värde 

för verksamhetens intressenter vilka är kunder, ägare, medarbetare och samhälle. Det 

som är värdeskapande är värdet för kunden men naturligtvis är det viktigt för företaget 

att ägarna ser att verksamheten skapar värde dvs. går med vinst. För att företaget ska 

utvecklas och bli långsiktigt hållbart måste dess medarbetare få utföra ett meningsfullt 

arbete. Medarbetarna har stor kunskap och erfarenheter som ska användas på ett 

effektivt sätt för att det inte ska betraktas som slöseri. Ett företag bör erbjuda sina 

anställda en attraktiv arbetsplats samt utvecklingsmöjligheter. Arbetsplatsen påverkar 

naturligtvis intressenten samhället, då verksamheten ger god lönsamhet och tillväxt ökar 

värdet för samhället (Blücher och Öjmertz 2007). 

 

3.4 Last Planner 

Last Planner är en metod som framför allt är anpassad till produktionsstadiet. Metoden 

har utvecklats från Lean Production sedan 1992 av Glenn Ballard. Metodens huvudsak 
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är att personen eller gruppen som utför de slutliga eller specifika uppgifterna i ett 

projekt också är med och planerar vad som ska göras. Under åren har metoden 

utvecklats från att förbättra produktiviteten till tillförlitligheten av arbetsflödet (Ballard 

2000a). Med veckovis planering försäkras att förarbetet blir utfört innan en ny aktivitet 

påbörjas. Därmed blir det lättare att uppskatta yrkesarbetarnas utförande under en 

arbetsdag. Dessa planer ska vara baserade på fakta och inte på arbetsledarens önskelista 

(Mossman 2005). Projektgruppen som består av de aktuella aktörerna i projektet ska ta 

fram en planering. De ska ta upp problemen i projektet och hur dessa ska övervinnas, 

det är viktigt att alla är överens om tidplanen för arbetet (Mossman 2004). 

 

Last Planners fyra principer (Ballard 2010) 

 Planera mer detaljerat desto närmare utförandet av aktiviteten du kommer. 

 Organisera och planera varje aktivitet tillsammans. 

 Ge löften som du vet att du kan utföra. Var säker på att ett löfte kommer att utföras. 

Genom att bli bättre på att begära åtaganden som behövs göras och anta åtaganden 

som vi vet att vi kan utföra, leder till en organisation som fungera bättre.  

 Genom att lära sig av misstag undviks fel i framtiden. 

 

För att kunna förbättra tillförlitligheten av arbetsflödet använder sig Last Planner av ett 

antal verktyg som kan användas som riktlinjer. Fasplanering, Förberedande process och 

Procent Plan Utfört (PPU) är några av de verktyg som beskrivs nedan. 

 

Fasplanering 

Fasplaneringen utgör en stor del av Last Planner. Denna typ av planering innebär en 

uppdelning av projektet i olika delar, vilka grundar sig på de olika milstolpar som 

projektet har att rätta sig efter. Faserna kan t ex vara mark/grundläggning, stomme, 

stomkomplettering och inredning. Planeringen börjar med det datum då fasen ska vara 

klar och planeras bakåt mot startpunkten. En aktivitet som utförs på rutin samt för tidigt 

kan försvåra för ny aktivitet. En huvudregel är att endast göra det arbete som leder till 

att en medarbetare kan starta sitt arbete, vilket eliminerar överproduktion (Ballard 

2000b).  

 

En viktig del i fasplaneringen är att tidplanen ska planeras tillsammans, där alla 

representanter från alla parter som arbetar inom fasen ska vara delaktiga. Utformningen 

av ett fasschema innebär att utveckla en logisk ordning genom att flytta runt och lägga 

till beskrivningarna med arbetet som ska utföras. En viktig del är att fastställa tidplanen 

och disponera tid till de kritiska aktiviteterna. Det viktigaste med fasplanering är att 

medvetet och offentligt generera, kvantifiera och fördela kontinuitet i tidplanen (Ballard 

2000b). 

 

När laget har bestämt tidplanen för fasen kan den endast ändras under tre 

förutsättningar: 

 

 Primära kontraktändringar. 

 Om aktiviteterna inte kan utföras av någon anledning. 

 Om någon kommer upp med en bättre idé och alla i laget håller med. 
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Ballards PDCA-cykel 

Inom Last Planner har Ballard (2010) utvecklat en ny PDCA-cykel (Prevent-Detect-

Correct-Analyse) från grund PDCA-cykeln, se figur 3:1, för att förhindra nederlag. 

 Prevent – Förebygger att problem uppstår. 

 Detect – Upptäcka problem så tidigt som möjligt för att minimera skadorna. 

 Correct – Korrigering görs av ett problem som har uppstått, vilket bör göras så snart 

som möjligt innan en defekt uppstår.  

 Analyse – En analys av orsaken till problemet vilket ska leda till att det inte uppstår 

igen. 

 

Ballard (2010) menar att de två cyklarna hör ihop, se figur 3:3. När ett problem uppstår 

i ett projekt görs en analys av vad som orsakat att problemet uppstod och hur det går att 

förebygga att samma fel uppstår igen (Analyse). Därmed skapas en ny plan eller en 

hypotes för att få rätt resultat (Plan). Planen eller hypotesen testas experimentellt (Do), 

en kontrolls utförs sedan för att försäkra att resultatet stämmer med hypotesen (Check). 

Gör den det, implementeras den nya planen vilket kan innebära t ex att ändra rutiner, 

byta maskiner eller utbilda personal. Detta ska förebygga att samma misstag uppstår 

igen.  

 
Figur 3:3 Sammansatta PDCA-cyklar (Ballard 2010)  

Förberedande process  

För att systematiskt kontrollera att allt är på plats och förberett för att varje aktivitet ska 

gå att utföra använder sig Last Planer av en förberedande process. Detta görs för att 

aktiviteten ska vara redo att påbörjas när den har sin planerade start (Ballard 2000a). 

Genom att checka av att allt är i sin ordning innan aktiviteten sätts igång är det större 

chans att även denna aktivitet blir avslutad i tid. Vilket i sin tur leder till att minska 

risken för förseningar i hela projektet. Det leder till minskade risker för personal, 
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mindre materialspill och bättre logistik. Det kan bidra till mindre skada av materialet 

vid produktionen (Mossman 2005). I Last Planner används sunda och icke sunda 

aktiviteter. En sund aktivitet är en aktivitet där alla hinder har eliminerats, vilket innebär 

att aktiviteten kan genomföras utan slöseri med resurser (Prolog 2010). 

 

Ständig förbättring 

Varje byggprojekt är unikt men projektets olika aktiviteter är en repetition eftersom de 

är genomförda i ett tidigare projekt och varje del i en aktivitet är en repetition. Detta 

medför att man måste värdesätta förbättringarna som kan tillföras i produktionen och de 

repetitioner som finns (Ballard 2010). Genom att lägga till en kontinuerlig 

förbättringsprocess kan man lära sig att arbeta mer effektivt tillsammans för att få 

arbetsprogrammet ännu mer förutsägbart. Detta bidrar också med ökad kvalitet av den 

färdiga produkten, minskar stress och väntande vilket ger ett kontinuerligt arbetsflöde 

(Mossman 2005). 

  

Uppföljning 

Procent Plan Utfört (PPU) är ett mätverktyg som mäter andelen aktiviteter som är 

avslutade i tid. Det används som ett mätinstrument för förutsägbarhet (Mossan 2005). 

  

PPU = 
Antal aktiviteter avslutade i tid 

Antal planerade aktiviteter 

 

Det är en procentuell uppföljning om hur stor andel som har blivit klart i tid. 

Uppföljning som sker löpande under hela projektet. Om en aktivitet inte har genomförts 

på den bestämda tiden, dokumenteras orsaken. Praktisk erfarenhet visar att denna del av 

uppföljningen ger ett ökat medarbetarengagemang (Prolog 2010). Lean Construction 

Institutes undersökning visar att 1 av 3 av de uppgifter som är lovade att vara avslutade 

till dagen därefter, inte är det. En del av den kontinuerliga förbättringen är att använda 

PPU som en studie för anledningar till varför uppgiften var slutförd för sent. Detta kan 

enkelt göras genom uppföljning av en tabell med anledningar till att aktiviteten var klar 

(Ballard 2000a). Sådana anledningar skulle kunna vara; oklar information, för få 

aktörer, för sen förfrågan om arbetet osv. (Mossman 2005). Dessa kryssas sedan i varje 

gång en försening uppstår under projektets gång. Denna tabell ger sedan en klar och 

tydlig bild vilka de vanligaste anledningarna för förseningar är och kan tas med till 

nästa projekt (Ballard 2000a). 
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4 NCC Projektplanering 

 
 

Kapitel 4 innehåller en beskrivning av NCC Projektplanering som är en 

planeringsmetod inspirerad av visuell metodik. Metoden används både i projekterings- 

och produktionsfasen, varav två olika handlingsplaner beskrivs i kapitlet. 

 

NCC Region Syd har tillämpat NCC Projektplanering på femton olika projekt under 

2009. Arbetet med planeringsmetoden påbörjades i april 2009 i regionen och finns även 

på ett nationellt plan (Björkander et al. 2009).  

 

Beroende på om projektet är i projekterings- eller produktionsfasen skiljer sig 

riktlinjerna. I kapitel 4.2 och 4.3 finns en beskrivning av de huvudpunkter som NCC 

bygger sin Projektplanering på. 

 

4.1 Implementering 

NCC Region Syd har valt att implementera visuell metodik genom att ta fasta på 

specifika riktlinjer. Företaget har gjort en egen tolkning av bland annat Last Planner och 

erfarenheter hämtade ur tidigare projekt från bland annat i Danmark samt tre 

pilotprojekt i Stockholm (Hyll 2010). Därigenom har företaget skapat ett eget koncept, 

NCC Projektplanering, som Henrik Hyll implementerar i Region Syd. Syftet är att 

uppnå effektiv planering och engagemang. Vilket kan åstadkommas genom att aktörer 

tillsammans planerar aktiviteter, kontrollerar att rätta förutsättningar råder och följer 

upp planeringens utfall (Regionnytt Stockholm/Mälardalen 2008). Hyll (2010) uppger 

att det ultimata målet är att konstruera ett koncept för att få mer lönsamma projekt samt 

skapa engagemang och delaktighet. Grundtanken är när fler är engagerade i planeringen 

ger det i slutändan bättre resultat och god lönsamhet. 

 

Med NCC Projektplanering tror företaget på en mer tillförlitlig planering där fler 

personer är engagerade och delaktiga. Detta kan tillföra bättre kontroll på 

materialleveransen samt god arbetslogistik (NCC Intranät 2010). Enligt Hyll (2010) 

börjar planeringsmetoden idag få fäste i NCC men det har ännu inte blivit en 

standardmetod för företaget. Han menar att det är tillräckligt många som har prövat 

Projektplanering för att kunna sammanfatta det till ett lyckat och positivt inslag i NCCs 

projekt. 

 

4.2 Projekteringsstadiet – Handlingsplan 

Nedan presenteras riktlinjer som kan användas som handlingsplan för NCC 

Projektplanering i projekteringsstadiet. 

 

Huvudtidplanen 

Huvudtidplanen skiljer sig egentligen inte alls ifrån hur planering vanligtvis utförs i ett 

projekt (Hyll 2010). 
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Planeringsworkshop med Fasplanering 

Det finns flera underaktiviteter i varje fas som påverkar projektet. Fasplaneringen 

innebär att alla inblandade aktörer talar om vad de har för möjligheter och problem i just 

denna fas (Hyll 2010). För att få en tydlig bild av projektet används post-it lappar där 

respektive aktör skriver ner sina aktiviteter. Post-it lapparna sätts sedan upp på en 

whiteboard efter en tidsskala. Efter diskussion skall aktörerna tillsammans komma 

överens om en gemensam tidplanering (NCC Intranät 2010). Aktörerna tvingas att 

diskutera med varandra på grund av regeln om att post-it lappar på väggarna inte får 

flyttas. Förflyttning av post-it lapp kan endast genomföras av aktören som satt upp 

lappen på väggen. Fördelen jämfört med traditionell planering är att aktörerna får större 

förståelse för varandra (Hyll 2010). 

 

Visuella rummet 

Det visuella rummet skall vara ett rum där presentationen av alla väsentliga aktiviteter i 

ett projekt visas upp på väggarna, se figur 4:1 (NCC Intranät 2010). Detta är egentligen 

inget nytt men metoden ger en färdig struktur att arbeta efter. Samtidigt som arbetet sker 

lite under devisen ju mer desto bättre så finns det också en tanke bakom allt som sätts 

upp (Hyll 2010). Rummet ska kunna ge en god översikt över projektet och vad som är 

aktuellt just nu, därför är det viktigt att planeringen och ritningarna alltid är 

uppdaterade. Det är dock beroende på projekt och de inblandade i projektet vilka delar 

som ska presenteras i rummet. Eftersom planeringsmötena kommer att hållas i detta rum 

underlättas mötena då det går att peka och visa på det som finns uppsatt på väggen 

(NCC Intranät 2010). 

 

 
Figur 4:1 Det Visuella rummet (NCC Intranät 2010) 

Veckomöten och Veckotidplanen 

Veckotidplanen hittas normalt inte i den traditionella planeringen men i NCC 

Projektplanering är veckotidplanen en väsentlig och central del (Hyll 2010). Vid ett 

veckomöte skall alla aktörerna presentera sina aktuella aktiviteter för den kommande 

veckan. På mötet görs en uppföljning, vilket innebär en kontroll av de aktiviteter som 

ska vara utförda enligt tidigare veckas planering (NCC Intranät 2010). 

 

Veckomöten ska innehålla (NCC Intranät 2010): 

 Kommande möten 

 Genomgång av nya beslutspunkter 

 Uppgörelser 

 Projekteringsanvisningar 

 Kvalitetssäkring 

 Miljösäkring 

 Myndighetsfrågor 
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 Projekteringstidplan 

 Från/till- matris 

 Knäckfrågor 

 

Inför veckomötet bör varje aktör förbereda och gå igenom sina aktiviteter som ligger 

närmast i tiden och vilka som kommer att utföras den kommande veckan. Även 

förbereda information som kommer att behövas från andra aktörer (NCC Intranät 2010). 

 

 

Från/ tillmatris 

Från/till- matris är ett verktyg för att kunna beställa information från de olika aktörerna 

(Hyll 2010). I en matris sätts samtliga aktörer upp i matrisform, se figur 4:2. När ett 

problem eller en fråga uppstår, sätts en post-it lapp upp i rutan för den aktör till vem 

frågan ska gå till. På så sätt kommer den andra aktören att se lappen nästa gång han går 

förbi tavlan, varav han kan ta reda på information för att svara på frågan tills nästa möte 

(NCC Intranät 2010). 

 

 
Figur 4:2 Från/till- matris (Dalman 2005) 

Knäckfrågor 

Används för att undvika långa diskussioner på mötena. Då en fråga kräver mer tid eller 

en fråga som kan lösas mellan färre aktörer, sätts den upp som en knäckfråga med en 

aktör som ansvarig. Dessa frågor löses sedan separat utanför mötet (NCC Intranät 

2010). Eftersom folk oftast inte är intresserade av diskussionen utan mer intresserade av 

lösningen så är det effektivare att lösa dessa diskussioner utanför mötet än att lösa det 

direkt under veckomötet (Hyll 2010). 

4.3 Produktionsstadiet - Handlingsplan 

Vid användning av NCC Projektplanering i produktionsstadiet är uppföljningen extra 

viktig. Eftersom det är många aktörer på en arbetsplats är det också viktigt att alla är 

med och följer med i planeringen. Det är också viktigt att försöka få aktörerna på 

arbetsplatsen att ta ansvar för att undvika stopp i produktionen. Detta för att skapa en 

kontinuerlig arbetsrytm. 
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Fasplanering 

En huvudtidplan skapas tidigt i projektet. Den ska visa de olika faserna i grova drag och 

grundar sig på projektets milstolpar. Milstolparna kan vara t.ex. mark/grundläggning, 

stomme eller inredning (NCC Intranät 2010). 

 

Aktörerna är beroende av varandra i de olika faserna och ska därför samordnas (NCC 

Intranät 2010). Metoden bidrar till att underentreprenörerna själva tar ansvar och är 

delaktiga i planeringen (Hyll 2010). Samarbete mellan de aktuella aktörerna ska leda till 

att det skapas en plan som passar alla. För att workshopen ska bli så effektiv som 

möjligt måste alla deltagare vara inläst på sitt område av projektet (NCC Intranät 2010). 

 

 
Figur 4:3 Workshopen för fasplanering (NCC Intranät 2010) 

För att alla ska ha en gemensam bild av projektet så inleds workshopen med en 

genomgång av vad som ska utföras. För att sedan kunna gå djupare i projektet är det 

viktigt att tillsammans komma överens om ett gemensamt mål. För att få en tydlig bild 

av projektet används post-it lappar, varje aktör är kopplad till en specifik färg på post-it 

lapparna. Dessa sätts upp på en whiteboard efter en tidsskala, se figur 4:3 (NCC Intranät 

2010). 

 

Fasplaneringen ska leda fram till en gemensam målbild och en produktionstidplan som 

de aktuella aktörerna kan följa och ställa upp på (NCC Intranät 2010). 

 

Visuella rummet  
Det Visuella rummet har en väsentlig punkt även för produktionsstadiets 

Projektplanering. Även här gäller det att hålla planeringen och ritningarna uppdaterade 

(NCC Intranät 2010). Se även kapitel 4.2 under Visuella rummet. 

 

Rullande tidplanering 

Vid användning av NCC Projektplanering används veckoplanering samt en planering 

med längre tidshorisont. Denna kan variera men ligger vanligtvis omkring fem veckor. 

Tre av sju förutsättningar för en sund aktivitet, se figur 4:4; bygghandling, utrustning 

och material ska vid denna tidplanen på fem veckor kontrolleras. En månad innan en 

aktivitet utförs är det relevant att kunna se till att bygghandlingar finns, vilken 

utrustning som ska användas och om det är något som ska beställas (Hyll 2010). 

 

Veckoplanering och Veckomöten 

Tanken med veckomötet är att inte bara blicka en vecka framåt utan även en vecka 

bakåt dvs. en uppföljning av förra veckans aktiviteter. Uppföljningen innebär en 

avstämning om aktiviteterna blev avslutade som planerat. För att belysa och därmed 

sätta lite mer press på de aktörer som inte är klara i tid går det att minska 
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uppfyllandegraden av färdiga aktiviteter (NCC Intranät 2010). Många aktörer har en 

negativ inställning till uppföljningen. De tror att det kommer ta lång tid eller känner att 

det är en onödig del, men tanken är att det ska ta några minuter på ett veckomöte (Hyll 

2010). 

 

Veckomötet ska innehålla: 

 Allmän information 

Övergripande information som berör projektet; tillstånd, utformning, tider m.m. 

Uppgifter som har kommit fram från andra intressenter utanför gruppen. 

 Genomgång av nya beslutspunkter 

Informeration om de beslut som har fattats utanför mötet. 

 Uppföljning förgående veckas aktiviteter, PPU 

Varje aktör går igenom sin kolumn ifrån/till matrisen och följer upp om förra 

veckans aktiviteter är utförda och avslutade. 

 Projekterings tidplan  

Gå igenom den övergripande tidplanen och kontrollera att den följs. 

 Från/ till- matris 

Förfrågan om information av de övriga aktörerna för att kunna planera vad som kan 

göras och inte.  

 Veckoplan 

De olika aktiviteterna som ska göras för nästa vecka planeras och sätts upp på 

från/till matrisen. 

 Knäckfrågor 

Frågorna som kräver mer tid eller som gäller färre aktörer, därför diskuteras de 

utanför mötet. 

 Beslutslista 

En snabb genomgång utförs av de beslut som har fattats under mötet. 

 

Projektets veckomöten ska ta upp kommande tidplan, leveranser och diskutera APD-

planen samt uppföljning av föregående veckas tidplan. Frågor angående 

arbetsmiljöproblem tas även upp. Allt detta ska utföras inom loppet av max 30 minuter 

(NCC Intranät 2010). 

 

Knäckfrågor 

Knäckfrågor används för att undvika långa diskussioner på mötena, de används på 

samma vis i produktionen som i projekteringen, se Knäckfrågor i kapitel 4.2. 

 

Sund aktivitet 
Med sund aktivitet som verktyg görs det en hindersanalys på varje aktivitet. När detta 

utförs används en checklista med sju olika förutsättningar som en aktivitet måste 

uppfylla för att betraktas som sund, se figur 4:4. Dessa förutsättningar måste vara 

uppfyllda för att en aktivitet ska föras in på nästa veckas tidplan (NCC Intranät 2010): 
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Figur 4:4 Förteckning av sunda aktiviteter (NCC Intranät 2010) 

 Bygghandlingar ska vara tillgängliga. 

 Rätt utrustning ska vara på plats. 

 Byggmaterialet ska vara på plats. 

 Tilltänkta resurser ska vara lediga. 

 Föregående aktivitet ska vara avslutad. 

 Platsen ska vara ledig. 

 Vädret ska tillåta planerad aktivitet. 

 

För en rutinerad platschef kan dessa förutsättningar verka självklara och en checklista 

kan verka onödig eftersom dessa oftast går på rutin för dem ändå (Hyll 2010). Genom 

att använda sig av en checklista kan flera inom företaget se till att aktiviteten kan 

genomföras utan avbrott eller fördröjning (NCC Intranät 2010). 

 

Procent Planlagt Utfört 

Procent Planlagt Utfört (PPU) är ett verktyg som används för att se en procentuell siffra 

av hur mycket som är gjort av det som ska vara avslutat enligt planeringen (NCC 

Intranät 2010). Se kapitel 3.4 Uppföljning. 

 

Problemorsaker 

PPU statistiken analyseras genom ett dokument som fylls i och grundar sig på de sju 

förutsättningarna, se figur 4:5, för att en aktivitet ska vara sund. Då en aktivitet inte kan 

avslutas i tid ska anledningen till detta kryssas i problemorsaker. Vilka består av de sju 

förutsättningar, se figur 4:4. Då ges en god överblick av vilka problem som oftast 

uppstår under produktionen (NCC Intranät 2010). Denna typ av uppföljning är väldigt 

simpel och tar inte så mycket tid. Detta gör att det går lätt att se om en stapel börjar 

stiga mer än de andra staplarna. På detta vis blir det mer konkret att kunna meddela en 

anledning till varför flera aktiviteter har blivit försenade och på så sätt synlig göra ett 

problem (Hyll 2010). 
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Figur 4:5 Hindersanalys av de sju förutsättningarna (Baserad på NCC Intranät 2010) 
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5 Resultat 
 

 

Kapitel 5 redovisar en sammanställning av intervjuerna. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av resultatet av rapporten. 

 

5.1 Resultat av intervjuerna 

Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur NCC Projektplanering fungerar i praktiken 

i Region Syd. Vi har tillfrågat tio personer av totalt femton som har arbetat med NCC 

Projektplanering. Dessa blev tillfrågade på grund av geografiska skäl. Av dessa tio 

personer är det sju som ställde upp på intervju, varav fem platschefer, en 

projekteringsledare och en entreprenadingenjör som arbetar i Region Syd. Vi valde att 

låta de intervjuade vara anonyma. Samtliga har arbetat med NCC Projektplanering i 

olika utsträckning. Vissa av projekten som de har varit delaktiga i är avslutade medan 

andra pågick vid intervjutillfället. De olika projekten har varit inom anläggning, hus och 

byggservice. De flesta har varit totalentreprenader och en del har använt partnering. 

Nedan följer en sammanställning av svaren till frågorna, se bilaga B. 

 

I vilken omfattning har du använt dig av NCC Projektplanering? 

Två stycken av de intervjuade använde metoden i projekteringsfasen med goda resultat. 

En person har använt metoden vid ett flertal tillfällen vilket gav olika resultat. I två av 

fallen ägde veckomötena rum varannan vecka. Eftersom de upplevde att en vecka var 

för kort tid för att hinna utföra uppgifterna mellan mötena. Under dessa veckomöten 

togs knäckfrågor upp, där projekteringsledaren ställde frågor till varje aktör. Fem 

personer har använt NCC Projektplanering i produktionen. Alla intervjuade personer har 

tagit ut verktyg från metoden som de upplevde vara fördelaktiga för deras projekt. Fyra 

projekt har fortsatt under hela produktionsfasen medan två projekt har återgått mer mot 

den traditionella planeringen. Alla använde veckomöten till en början. Två personer 

upplevde att det var onödigt att fortsätta med dessa under hela projektet eftersom deras 

projekt var relativt homogena med flertalet upprepningar. Sund aktivitet och 

uppföljningen är de verktyg som oftast prioriteras bort.  

 

Hur upplever du NCC Projektplanering? 

”Ett kraftfullt hjälpmedel som kommer att underlätta produktionen, skapa delaktighet 

och öka lönsamheten i projekten om det används rätt” menade en av de intervjuade. 

Fem personer anser att upplevelsen beror på aktörernas inställning i projekten. En 

person påpekade att det finns ett motstånd i början eftersom aktörer anser att den 

traditionella planeringen fungerar bra. I de projekt aktörer har varit öppna och på samma 

våglängd upplevs metoden positivt. En av de intervjuade ansåg att metoden var bra i 

projekteringen men mindre bra under produktionsfasen. En annan person menade att det 

under produktionen kan upplevas som en tungrodd inlärningsprocess, då många är 

skeptiska till förändringar. Veckomötena upplevs generellt som effektivare och vissa av 

de intervjuade ansåg att planeringsmetoden sparar tid.  

 

Vilka fördelar ser du med planeringsmetoden? 

Två de intervjuade anser att metoden bidrar till ett smidigt sätt att utföra mötena på, de 

upplevde att mötena går snabbare och blir effektivare. Tre personer påpekade att det är 
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lättare att utföra tidplanen och att metoden engagerar aktörerna vilket leder till bättre 

utförande. En platschef menade att genom engagemang av yrkesarbetarna i 

produktionen, ökar chansen att upptäcka problem, ”fyra ögon ser mer än två”, vilket kan 

leda till en minimering av fel. En person uppgav att en fördel med verktyget uppföljning 

är kontrollen av att alla är med i produktionen, vilket även innebär en kontroll av 

tidplanen så att den stämmer överens med verkligheten. Yrkesarbetarna har tillgång till 

tidplanen vilket gör att platschefen inte behöver ”jaga på” dem. En annan menade att 

användandet av metoden under kritiska situationer kan vara en fördel, eftersom metoden 

bidrar till att arbetarna är mer vakna på de problem som kan uppstå. En av de 

intervjuade menade att en fördel med veckomötena är att det hålls en diskussion istället 

för att förutsätta situationer på arbetsplatsen, som kan leda till att fel uppstår. En 

platschef trodde till en början att arbetarna skulle vilja ha lite marginal i tidplanen av 

rädsla för att bli uthängda. Istället upplevde platschefen att ”de kämpade som djur för att 

klara målen som de hade lovat”. Han påpekade att det är ett mål som ska uppnås 

tillsammans och då inte målet nås är det viktigt att ta upp orsakerna till varför. 

Uppföljningen av ett mål gav stor effekt, eftersom det är målet som driver arbetet 

framåt. Följden var att arbetarna klarade en tuffare tidplan, en tidplan de själva 

planerade. 

 

Vilka nackdelar ser du med planeringsmetoden? 
I projekteringsfasen upplevde en person protokollfria möten som ett problem, då det är 

viktigt i juridiskt syfte att kunna följa beslutsvägen. ”Vad händer om ett halvår om 

något går fel?”. En av de intervjuade menade att aktörerna har olika syn på vem som gör 

vad, detta kan leda till missförstånd och att frågor faller mellan stolarna. Sex av de 

intervjuade anser att det svåra är att övertyga aktörerna om att metoden är bra. Vilket 

kan leda till att det är svårt att få med alla i början på grund av att det finns en vana att 

planera med traditionella metoder. En platschef menade att det kan vara jobbigt med 

nya metoder och det är lätt att vara skeptisk. En person uppgav att avundsjuka kan 

uppstå mellan yrkesarbetarna då några av dem får vara delaktiga i planeringsmötena 

medan de andra är ute och arbetar. En annan menade att eftersom produktionen är 

föränderlig och tidplanen kan kastas om dagligen, bör det finnas en enklare mall för att 

strukturera om tidplanen. I projekt med upprepningar av aktiviteter, anser några att det 

räcker med veckomöten var 14:e dag. 

 

Fullföljdes NCC Projektplanering så som det var tänkt? 

Alla projekten började med veckomöten varje vecka men under fyra projekt förlängdes 

tiden mellan mötena och i två av de fyra fallen rann planeringsmetoden ut i sanden. En 

av orsakerna till detta var att det upplevdes för stressigt menade en av de intervjuade. En 

annan trodde att metoden passar bättre då projekt har snäva tidplaner. En av de 

intervjuade påstår att det är lättare att utföra planeringsmetoden i projekteringen då det 

bara är en pappersprodukt. Medan i produktionen finns det olika faktorer som påverkar 

projektet, ex vädret. En person visste egentligen ingenting om metoden varav han heller 

inte hade några förväntningar. Inget av projekten har använt alla verktyg som ingår i 

NCC Projektplanering, de har valt de verktyg som passar deras specifika projekt. 

 

Vilka problem stöttes på under arbetets gång? 

I ett projekt under projekteringsfasen var det några aktörer som tyckte att knäckfrågorna 

skulle läggas ut på nätet, för att alla ska ha tillgång till dem utan att behöva träffas. En 

person i projektet menade att den personliga delen då försvinner, vilket leder till en 
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känsla av att komma undan lättare när en fråga inte lösts. I några fall var engagemanget 

bland aktörerna ett problem. En av de intervjuade menade att problem uppstår 

framförallt när aktörerna inte levererar svar på mötena, istället får 

platschefen/projekteringsledaren ligga på så att alla verkligen gör vad de ska. I ett 

projekt fick den visuella delen mer eller mindre läggas ner på grund av detta. En 

intervjuad person upplevde svårigheter att hitta mätbara uppföljningsmål samt 

bestämma i förväg vad som skulle göras nästkommande vecka. En platschef upplevde 

svårigheter med uppföljningen eftersom aktörerna var blygsamma med att uppge vad de 

ska hinna med i planeringen. På så vis resulterar PPU i minst 100 procent varje vecka. 

Samma person ansåg att vädret dessutom är ett problem då det kan kasta om 

planeringen totalt. En annan platschef menade att kvaliteten på planeringen är viktig, 

genom att planera rätt så försvinner problemen. 

 

Hur påverkades din arbetsroll av NCC Projektplanering? 

Två av mötesledarna upplevde att de får en bättre och lättare roll under mötena eftersom 

dessa inte behövs ledas på samma sätt. En av de intervjuade tyckte att det krävs mer 

förberedelser inför mötet men effekten gör att platschefen tjänar mer tid i slutändan. 

Han menade att det tog ca 1-2 månader innan allt blivit rutin, det var först då det gick att 

känna effekten av tidsbesparing. Fyra av de intervjuade upplevde att det var lättare att 

göra en tidplan samt planera projektet när alla var med från början. En av de intervjuade 

personerna som jobbade ute i produktionen, upplevde också att det var skönt att slippa 

skriva protokoll. 

 

Har NCC Projektplanering underlättat ditt arbete? 

En av de intervjuade menade att när metoden fungerar i projekteringen så underlättas 

arbetet. En annan menade att det är lättare att planera projektet tillsammans istället för 

att sitta och gissa själv. En person påpekade att arbetsmomenten inte ändras för att 

mötena bedrivs på ett annat sätt, men upplevde samtidigt att hans arbete blev effektivare 

eftersom det inte behövdes ”jagas” så mycket. En platschef menade att alla blev mer 

självgående i projektet vilket underlättade arbetet. Två platschefer ansåg att de fick 

bättre koll på planering. En av dem menade också att problemen i projektet lyfts upp 

vilket leder till minimering av upprepade fel. Samtliga tyckte att metoden är ett bra 

hjälpmedel. En av de intervjuade sa ”Det är inte säkert att jag behöver lägga ner mer 

arbete för att underlätta för någon annan, det räcker att göra på ett annat sätt”. 

 

Vilka entreprenadformer kan passa till NCC Projektplanering? 

Två av de intervjuade tyckte att det går att använda NCC Projektplanering i samtliga 

entreprenadformer, en av dem menade att det är bra att visualisera i alla dess former. 

Fyra personer ansåg att det finns fler fördelar med att använda metoden i 

totalentreprenad. En av de intervjuade menade att alla parterna har sina funktioner och 

sitt funktionsansvar i en totalentreprenad medan i en generalentreprenad är de olika 

parternas uppgifter styrda. Han menar att om något missas kan det bli att en entreprenör 

sätter upp detta som ett tillägg, vilket blir dyrt. En annan menade att det krävs att NCC 

har samordningsansvaret. Tre personer påpekade att det optimala är att använda 

metoden vid totalentreprenad med partnering. 
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Ser du skillnad på delaktigheten i projektet när NCC Projektplanering har 

använts? 

Samtliga intervjuade uppgav att delaktigheten ökar med NCC Projektplanering. En 

person upplevde att det blev större delaktighet redan från början av projektet. Fyra 

personer upplevde att de som är intresserade tar till sig metoden och då tar mer ansvar. 

En intervjuad menade att för flertalet personer är det bra med större delaktighet och 

ansvar men för en del personer fungerar det mindre bra. En av de intervjuade upplevde 

en stor skillnad i projekteringsfasen när metoden fungerade. Han påpekade att ett 

projekteringsmöte tar ungefär en timme med NCC Projektplanering och med de 

traditionella mötena kan det ta fyra till fem timmar. ”Den sista gubben kanske bara ska 

säga en sak och då sitter han där i tre timmar helt i onödan, tycker jag”. Den intervjuade 

menar att effektivare möten bidrar till minskade kostnader då de ca 15 mötesdeltagarna 

med relativt höga löner spenderar mindre tid på mötena. En person menade att det kan 

vara svårt att få med alla deltagare i tankesättet, vissa vill gärna diskutera under mötena 

och inte göra något mellan dem. En av de intervjuade upplevde att arbetet blev 

effektivare eftersom varje yrkesgrupp kom in i rätt tid samt fick den tid de behövde för 

att utföra sin aktivitet. En platschef uppgav att vikten ligger vid att yrkesarbetarna 

accepterar målet, han upplevde att ”det kryper fram informella ledare vid dessa tillfällen 

som drar med sig de andra. Det gäller att leda och hålla igång dessa”. 

 

Vilka var delaktiga? 

Under projekteringsfasen är det samma personer som är delaktiga i den traditionella 

planeringen. En av de intervjuade berättade att de delaktiga i planeringen beror på 

projektet, dessa kan vara: projektledare, beställaren, arkitekten, konstruktörer, 

eventuella konsulter och samtliga UE. Under produktionsfasen har alla i husprojekten 

haft med de flesta UE samt lagbaserna. I anläggningsprojekten har den egna personalen 

varit med i olika utsträckning beroende på omfattningen av de olika projekten. 

 

Var underentreprenörerna delaktiga i planeringen, i så fall i vilket skede och på 

vilket sätt? 

Samtliga av husprojekten hade med UE från första början både i projekterings- och 

produktionsfasen. En av de intervjuade menade att det är viktigt med en god dialog 

mellan aktörerna. Han menade att i början fanns det en motsträvighet. Detta förändrades 

under arbetets gång eftersom arbetarna såg en fördel med metoden som ledde till en 

positivare inställning till planeringen. 

 

Var yrkesarbetarna delaktiga i planeringen, i så fall i vilket skede och på vilket 

sätt? 

De intervjuade berättade att yrkesarbetarna var delaktiga i produktionen. Platschefer 

påpekade att i husprojekt företrädde lagbasen yrkesarbetarna på mötena medan i 

anläggningsprojekt deltog yrkesarbetare i den utsträckning det var möjligt. Fem av de 

intervjuade upplevde att yrkesarbetarna blev mer engagerade genom diskussioner och 

synpunkter. En platschef menade att NCC Projektplanering går ut på att alla ska vara 

delaktiga men att det inte var möjligt då det var 20-30 arbetare i projektet. Han ansåg att 

det räcker med att lagbasen är delaktig på mötena och sedan förmedlar ut informationen.  

 

Om de var delaktiga, vilka fördelar och nackdelar bidrog de med? 

En av de intervjuade upplevde att arbetarna bidrog med att skapa en verklig bild av 

projektets gång. Han menade att de även bidrog med praktiska lösningar och hur 
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projektet skulle framdrivas. En annan menade att arbetarnas delaktighet var en fördel 

eftersom de visste när leveranser och UE kom till arbetsplatsen. En platschef tyckte att 

då arbetarna är insatta i planeringen fokuserar de mer på deras aktuella arbetsmoment. 

Han menade också att arbetarna ser vad som behövs göras och förbereder sina moment 

bättre. En annan fördel menade en av de intervjuade är att eftersom alla UE är med på 

mötena kan de lättare påverka efter sitt eget intresse. Han ansåg att fördelen var att 

mötesdeltagarna ständigt blev uppdaterade med aktuella händelser. Sex personer 

menade att en nackdel är att arbetarna är skeptiska till planeringsmetoden. En platschef 

tog bort post-it lapparna eftersom mötesdeltagarna inte tog lapparna på allvar, de tyckte 

att det var komiskt och ifrågasatte; ”ska vi ha sånt jävla lappamöte?”. En annan person 

upplevde att det vid stora anläggningsprojekt uppstod problem då det inte går att ta in 

alla arbetarna på samma möte. Han menade att det är omöjligt att ha ett möte per 

arbetslag eftersom det skulle leda till att platschefen får sitta i möten hela tiden. 

 

Vad skulle du göra bättre i efterhand? 

De två intervjuade, vars arbete med metoden rann ut i sanden, ansåg att de borde hållit 

fast vid veckomötena. En av intervjuade menade att det hade varit bättre om en 

handledare var med på fler möten än de tre till fyra första, eftersom det fanns en tendens 

att gå över till de gamla rutinerna. Han menade också att det därför behövs fler 

utbildade inom området. Fyra personer menade att de borde plockat ut de verktyg som 

passade till just det projektet istället för att ”blåsa på” med hela konceptet. En av de 

intervjuade ansåg att fokus bör ligga på knäckfrågor och från/till- matrisen. En annan 

menade att det är viktigt att veta vilka individer som ska delta i projektet, ”om det är 

lönt att köra det visuella”. Han ansåg att workshopen alltid går att använda med fördel 

eftersom alla är med och framförallt förstår vad som ska göras. Dessutom upplevde han 

att aktörerna känner sig bundna till tidplanen när de själva varit med och planerat den.      

 

Rekommenderar du Visuell planering till andra aktörer i byggbranschen? 

Samtliga av de intervjuade rekommenderar metoden till andra aktörer i branschen. En 

platschef tror att metoden har stora möjligheter inom husprojekt samt 

projekteringsfasen. En menade att det är ”klockrent” i projekteringen. En annan menade 

att det är viktigt att alla är med från början. En platschef påpekade att 

startmötet/workshopen framförallt är riktigt bra. En annan person menade att det 

egentligen inte är någon jätte stor skillnad på hur arbetet har bedrivits tidigare men det 

som är skillnaden är: regelbundenheten med möten varje vecka och uppföljningen. Fyra 

av de intervjuade menade att metoden bör anpassas efter den typ av projekt som ska 

utföras samt vilka individer som ska arbeta i projektet. En av personerna påpekade 

vikten av att anpassa metoden så att platschefen/projekteringsledaren själv känner att 

det är hanterbart. Flera av de intervjuade tycker att NCC har en bra mall för metoden, 

denna kan användas till att plocka de delar som kan passar till ett specifikt projekt. En 

av de intervjuade upplevde att de saknades övergripande information till platschefer och 

arbetsledare, innan projekten påbörjas. 

 

5.2 Sammanfattning 

De flesta av NCC Projektplanerings verktyg är utplockade från Last Planner som är 

inspirerat av Lean. Den röda tråden från Lean till NCC Projektplanering är att genom 

ständigt förbättringsarbete skapa engagemang och ökad delaktighet.  
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Resultatet av intervjuerna visar att den generella uppfattningen av NCC 

Projektplanering är positiv, dock varierar upplevelsen av metoden efter aktörernas 

inställning. Alla har använt sig av de verktyg som de ansåg passa till deras projekt. 

Verktyget veckomöten har i de flesta fall inte ägt rum varje vecka av olika anledningar, 

flera ansåg att det räckte med varannan vecka.  Mötet i sig har generellt upplevts 

effektivare. De verktyg som ofta prioriteras bort är sund aktivitet och uppföljning. 

Flertalet intervjuade anser att metoden engagerar aktörer vilket leder till bättre 

utförande, men samtidigt upplevde många att flera inom branschen var skeptiska till 

metoden vid införandet.  

 

Samtliga av de intervjuade tyckte att metoden är ett bra hjälpmedel. Mötesledarna 

upplevde att deras arbetsroll underlättades då mötena inte behövdes ledas på samma 

sätt. De flesta upplevde också att det var lättare att göra tidplanen. Det finns olika 

åsikter om protokollfria möten, några av de intervjuade anser att det är skönt att slippa 

skriva protokoll medan en person påpekade att det är ett juridiskt problem med 

papperslösa möten. Enligt de flesta av de intervjuade kan metoden med fördel tillämpas 

i totalentreprenad, ett flertal ansåg att det optimala är totalentreprenad med partnering. 

Samtliga av de intervjuade rekommenderar metoden till andra aktörer i byggbranschen. 
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6 Analys 

 

 

Kapitel 6 är en analys av resultatet. 

 

NCCs syfte med att implementera Projektplaneringen är att uppnå effektiv planering 

och engagemang. Detta är också vad de flesta intervjuade upplever med metoden.  

 

Planeringsworkshop 

Planeringsworkshopen ska bidra till att alla aktörer gemensamt skapar en tidplanering. 

Fördelen jämfört med traditionell planering ska vara att aktörerna ska få större förståelse 

för varandra. De flesta av de intervjuade upplevde att det var lättare att göra en tidplan 

när alla var med från början. En person upplevde att det blev större delaktighet redan 

från början av projektet men samtidigt ansåg många att upplevelsen berodde på 

aktörernas inställning till projektet. Några personer ansåg att det är svårt att övertyga 

aktörerna om att metoden är bra, vilket kan leda till att det är svårt att få med alla i 

början på grund av att det finns en vana att planera med traditionella metoder. De flesta 

av de intervjuade är positiva till planeringsworkshopen. Framförallt upplevs det att de 

medverkande får en bättre förståelse för tidplanen vilket leder till större engagemang ute 

på arbetsplatsen. 

 

Visuella rummet 

Det är i det visuella rummet som planeringsmötena hålls. Meningen enligt NCC med 

detta rum är att det ska vara visuellt, vilket innebär att allt som berör planeringen ska 

finnas uppsatt på väggarna i rummet. Det ska ge en god överblick över projektet och 

vad som är aktuellt just nu. Då alla har valt att använda olika verktyg i projekten har de 

visuella rummen sett olika ut vid intervjutillfällena. En av de intervjuade menade att en 

fördel är att yrkesarbetarna har tillgång till tidplanen vilket gör att platschefen inte 

behöver ”jaga på” dem. En av de intervjuade uppgav att han tog bort post-it lapparna i 

det visuella rummet då han upplevde att mötesdeltagarna inte tog lapparna på allvar. 

 

Veckomöte och veckoplanering 

Under ett veckomöte ska bland annat aktörerna presentera sina aktuella aktiviteter för 

den kommande veckan, en uppföljning görs och från/till- matrisen tas upp. Samtliga av 

de intervjuade använde sig av veckomöten varje vecka men under en del av projektens 

gång förlängdes tiden mellan mötena. I vissa fall rann planeringsmetoden ut i sanden. 

Veckomötena har fått positiv respons från de intervjuade personerna, framför allt har 

mötena upplevts effektivare än de traditionella mötena. En av de intervjuade påpekade 

att en fördel med mötena är att det hålls en diskussion kring arbetet istället för att 

förutsätta situationer på arbetsplatsen. Problem uppstår framförallt när aktörerna inte 

levererar svar på mötena. En av de intervjuade upplever att det krävs mer förberedelser 

inför mötet. Uppföljningen är ett verktyg som endast använts i ett fåtal projekt men som 

upplevts som positivt av de som använt det. En av de intervjuade menade att verktyget 

är en kontroll av att alla är med.  
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7 Diskussion 

 

 

Kapitel 7 innehåller en diskussion baserad på litteraturstudien, resultatet och analysen. 

 

Den visuella metodiken inom byggbranschen har utvecklats under de senaste åren vilket 

innebär att det inte finns så många tidigare genomförda studier av metodiken. De källor 

som finns är ofta ”säljande” av planeringsmetoden på grund av att det är 

upphovsmännen som har producerat de flesta skrivna rapporter och studier. Därmed är 

det svårt att få en rättvis bild från endast skrivet material. Intervjuer av personer som 

arbetar med metoden i praktiken ger en mer opartisk bild. 

 

Upplevelse av metoden 

NCC Projektplanering upplevs generellt positivt. Framförallt beror utfallet av 

personernas inställning till metodiken. Det krävs att deltagarna i ett projekt ska ha viljan 

till förändring och vara öppna för idéer. Det krävs även en inlärningsprocess för att 

metoden ska uppnå sin funktion. Därmed är det viktigt att komma ihåg att förändringar 

kräver tid och engagemang.  

 

Planering 

NCC tror att NCC Projektplanering bidrar till en tillförlitligare planering där fler 

personer är engagerade och delaktiga. Av intervjuerna att döma är det inte planeringen i 

sig som blir mer tillförlitlig. Istället blir arbetarnas engagemang och attityd till 

planeringen mer tillförlitlig, de blir mer måna om de gemensamma målen som ska 

uppnås. Genom att lyckas skapa engagemang fås en planering som lättare följs. 

 

Projektplaneringen ska leda till bättre resultat och god lönsamhet för företaget. Detta är 

något som inte kan visas i denna studie då få av de intervjuades projekt är avslutade 

samt att det är svårt att avgöra om det är metoden i sig som är den bidragande faktorn 

till resultatet. 

 

Engagemang 

Engagemang är ett lättåtkomligt sätt att förbättra planeringen, det som krävs är en god 

kommunikation vilket i många fall kan brista. Engagemang har alltid använts som ett 

verktyg men med visuell metodik ligger engagemang i fokus. Detta kan användas för att 

skapa en balans mellan parterna i byggbranschen. 

 

Användandet av metoden 

Vi upplever att det många gånger uppstår ett missförstånd när det kommer till 

planeringen i produktion. Ofta handlar det om att platschefen redan har gjort en 

planering som arbetarna ska acceptera och förstå, snarare än att de får vara delaktiga i 

planeringen. Samtidigt upplevs det att de aktörer som inte är vana att planera projekten 

har svårt för att ta egna initiativ i workshopen vilket tyder på att det är svårt att släppa 

gamla vanor. 

 

Genom våra intervjuer framkom det många anledningar till att metoden inte har följts 

fullt ut; någon menar att det har varit för stressigt för att följas, en annan menar att det 
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varit för homogena projekt, någon menar att det inte fungerar lika bra i produktionen då 

tidplanen är föränderlig, en annan menar att det beror på de individer som är med i 

projektet osv. Detta visar att erfarenheterna av visuell metodik spretar. Eftersom det är 

få intervjuade och de flesta är nya inom området bör fler intervjuas med större 

erfarenhet av metoden för att få en rättvis bild. Därför är det också svårt att identifiera i 

vilken typ av projekt metoden med fördel kan användas. 

 

Samtliga av de intervjuade uppgav att de har valt ut de verktyg som passar till deras 

projekt. Därmed har många missat verktyg som exempelvis knäckfrågor, sund aktivitet 

och uppföljning. Flertalet av de intervjuade använde NCC Projektplanering för första 

gången, vilket bör beaktas då det kan vara svårt att använda alla verktyg till en början. 

Dock har de intervjuade som använt uppföljning varit väldigt nöjda med verktyget. 

Verktyg som ex. sund aktivitet kan upplevas onödigt eftersom platschefen automatiskt 

kontrollerar faktorer som kan påverka en aktivitet. Användandet av verktyget sund 

aktivitet ska leda till att alla berörda i projektet hjälper till att ta ansvar för en aktivitet. 

Vår tolkning av detta är att det är viktigt att anpassa metoden till projektet men för att få 

ut maximal effekt av metoden bör den användas i sin helhet. 

 

Visuell metodik i byggbranschen 

Byggbranschen tenderar att skylla den långsamma utvecklingsprocessen på att 

byggprojekt är unika och att förutsättningarna är olika för varje projekt. Det som måste 

belysas är att varje del i ett projekt är en repetition. Repetitioner som återkommer i 

projekt kan också ständigt förbättras. Slöserierna som tas upp i Lean Production är 

ständigt återkommande i byggprojekt. Uppföljning är ett av de verktyg i visuell metodik 

som kan tydliggöra återkommande problem och därmed utveckla byggbranschen. 

 

Implementering och utveckling av NCC Projektplanering 

Det finns ett större behov av en allmän kunskap om metodiken för att den ska utvecklas 

och spridas inom branschen. Det är lättare för aktörer att ta till sig en metod om de 

känner till den, därför bör alla steg i en organisation ha övergripande kunskap om 

metodiken. För NCC gäller det att fortsätta implementera och arbeta med metoden, för 

att uppnå bättre resultat samt undvika att metoden rinner ut i sanden. 

 

Det är viktigt att utveckla metodiken så att alla förstår tänket och tanken med varje 

verktyg. Under projekteringsstadiet sitter aktörerna på olika kontor, därför kan arbetet 

underlättas genom att det visuella rummet läggs ut på en gemensam internetsida. Detta 

bidrar till att en fråga kan ställas direkt till aktuell aktör och sedan vid veckomötet ska 

svar levereras. 

 

Framtid 

Visuell metodik har funnits länge i byggbranschen, vi tror att tänket med engagemang 

och delaktighet är här för att stanna. Trenden är nu att använda post-it lappar, denna del 

inom metoden kan komma att förändras när verktygen kommer naturligt. 

 

Visuell metodik ska vara ett hjälpmedel som effektiviserar projektplanering genom 

engagemang och delaktighet. Många platschefer upplevde att det inom produktion finns 

de som vill vara delaktiga och de som inte trivs med den rollen, därför är det viktigt att 

ställa frågan; kommer aktörer vilja engagera sig så mycket som det krävs? 
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8 Slutsats 

 

Examensarbetet klargör vad visuell metodik kan tillföra byggbranschen. Genom 

diskussion och intervjuer har fördelar och nackdelar resonerats fram vilket visar att 

metoden NCC Projektplanering med fördel kan användas som ett hjälpmedel inom 

byggbranschen. Den generella uppfattningen av metoden är positiv, dock är upplevelsen 

varierande beroende på aktörernas inställning i projekten. De flesta intervjuade upplever 

att NCC Projektplanering uppnår engagemang och effektivare planering. Vi bedömer 

därmed att examensarbetets syfte har uppnåtts.  

 
NCC Projektplanering fungerar inte till hundra procent i nuläget men det finns goda 

visioner och möjligheter att utveckla den. För att utveckla och anpassa metoden 

ytterligare till byggbranschen bör en djupare studie göras. Det är viktigt att ta reda på 

hur andra aktörer i branschen upplever metoden samt ta tillvara på framtida 

erfarenheter. 
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Bilaga A - Företagspresentation 

 

 

NCC 

 

Nordic Construction Company, NCC, är ett av de ledande byggföretagen inom Norden. 

De arbetar med att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation. Företaget är 

uppdelat i fyra olika affärsområden; NCC Construction, NCC Roads, NCC Property 

Development och NCC Housing och totalt omsätter de 52Mdr SEK (2009). Företagets 

vision är att vara det ledande företaget i utveckling av framtidens miljöer för arbete, 

boende och kommunikation. 

 

NCC grundades 1988 efter att två företag JCC och ABV tillsammans bildade 

koncernen. Sedan dess har koncernen medverkat vid stora och små projekt i framförallt 

Norden. Idag är företaget även verksamt i angränsande områden runt Östersjön såsom 

Baltikum, S:t Petersburg och även i vissa delar i Tyskland (NCC Intranät 2010).  

 



 

 

Bilaga B - Frågemall 
 

En studie av NCC Projektplanering 

 

 

1. Vilket företag och befattning: 

 

2. Har du arbetat med NCC Projektplanering och under hur lång tid? 

 

3. Hur såg projektet ut, stora/små, hus/anläggning? 

 

4. I vilken omfattning har du använt dig av NCC Projektplanering? 

 

5. Under vilket/vilka skeden användes NCC Projektplanering? 

 

6. Hur upplever du NCC Projektplanering? 

 

7. Vilka fördelar ser du med planeringsmetoden? 

 

8. Vilka nackdelar ser du med planeringsmetoden? 

 

9. Fullföljdes NCC Projektplanering så som det var tänkt? 

 

10. Vilka problem stöttes på under arbetets gång? 

 

11. Hur påverkades din arbetsroll av NCC Projektplanering? 

 

12. Har NCC Projektplanering underlättat ditt arbete? 

 

13. Vilka entreprenadformer kan passa till NCC Projektplanering?  

 

14. Ser du skillnad på delaktigheten i projektet när NCC Projektplanering har 

använts? 

 

15. Vilka var delaktiga? 

 

16. Var underentreprenörer delaktiga i planeringen, i så fall i vilket skede och på 

vilket sätt? 

 

17. Var yrkesarbetarna delaktiga i planeringen, i så fall i vilket skede och på vilket 

sätt? 

 

18. Om de var delaktiga vilka fördelar och nackdelar bidrog de med? 

 

19. Vad skulle du göra bättre i efterhand? 

 

20. Rekommenderar du NCC Projektplanering till andra aktörer i byggbranschen? 


