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ABSTRACT  

This thesis aims to investigate which elements of the design process in production that have 

key features for successful progress of production and how these are regulated in the 

developed production model, the NCC Project planning, NCC Construction Sweden AB. A 

study of NCC Project planning used in construction output in the department of Mälardalen 

has been carried out and proposals for implementation of the model has been proposed. The 

work is carried out through interviews and archival analysis of NCC's business system.  NCC 

Project planning is a production model based on LEAN Construction's governance model 

pull-planning and 5S principle. By means of the production model desired involvement in the 

work and control over the work process increase. In the current situation is not production 

model to the extent that the company wishes and therefore the reasons why mapped and 

solutions to the problem have been proposed.  One of the biggest reasons that the NCC 

Project planning is not used in practice is the lack of commitment from supervisors, 

managers and production managers. As a solution to the problem suggested mentors, field 

trips and custom training for production management model. 

Keywords: NCC, NCC Project planning, production model, Lean, Lean Construction,  

pull-planning, visualization, communication 
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SAMMANFATTNING  

Detta examensarbete syftar till att undersöka vilka moment i utförandeprocessen i 

produktionen som har nyckelfunktioner för en lyckad fortskridande produktion och hur 

dessa regleras i den framtagna produktionsstyrningsmodellen, NCC Projektplanering, för 

NCC Construction Sverige AB. En undersökning av hur NCC Projektplanering används i 

byggproduktionen i avdelning Mälardalen har utförts och förslag på implementering av 

modellen har föreslagits. Arbetet är utfört genom intervjuer och en arkivanalys av NCCs 

verksamhetssystem. 

Produktionsstyrningsmodellen, NCC Projektplanering, som är framtagen av- och för NCC 

Construction Sverige AB är en tillämpning av LEAN Construction och är anpassad efter 

företagets förutsättningar samt etiska och moraliska förhållningssätt. Med hjälp av 

produktionsstyrningsmodellen önskas engagemanget i arbetslaget och kontrollen över 

arbetsprocessen öka. NCC Projektplanering är en metod för att tillämpa visuell planering, 5S, 

kontinuerliga uppföljningar och kalla till möten med täta intervaller. Efter intervjuer med 

diverse personer med olika befattningar inom företaget har produktionsstyrningsmodellen 

generellt upplevts som logisk och tillämpbar. Många av de som intervjuats har beskrivit 

modellen som ett bra verktyg för att säkerställa en effektiv och framgångsrik produktion.  I 

dagsläget används inte produktionsstyrningsmodellen i den utsträckning som företaget 

önskar och därför har anledningarna till varför kartlagts. Därefter har lösningar på problemet 

föreslagits.  

Ett av de viktigaste planeringsverktygen i NCC projektplanering är visualisering av planering 

och pågående arbete. Ett moment som gärna förbises och slarvas med, vilket resulterar i att 

produktionsstyrningsmodellen tappar sin funktion i produktionen. Även verktygen 

uppföljning och åtgärd är något som gärna förbises, vilket resulterar att grunden till 

problemen aldrig hittas och risken för att de blir återkommande ökar. 

Den största anledningen till varför inte produktionsstyrningsmodellen används i den 

utsträckning som NCC önskar är brist på engagemang i arbetslaget. Som projektchef, 

platschef och arbetsledare är det viktigt att driva fram NCC Projektplanering i produktionen. 

För att få god vetskap om produktionsstyrningsmodellen rekommenderas utbildningar, 

studiebesök och kommunikation med arbetslaget. Ledning och styrning är en stor del av 

produktionen, genom att anpassa ledarskapet efter arbetslaget. I vissa fall saknas driv och 

stöd från kontoren, därför krävs även en ansträngning från högre uppsatta anställda i 

företaget för att produktionsstyrningsmodellen ska implementeras i produktionen. För att få 

ut NCC Projektplanering i produktionen föreslås anpassade utbildningar, mentorer och 

studiebesök till arbetsplatser där produktionsstyrningsmodellen används.  

  



 

Underentreprenörer är också ett stort orosmoment för många när det gäller användandet av 

NCC Projektplanering. Ofta har de sina egna föreställningar om arbetsprocessen och arbetar 

på sitt sätt. Genom att redan i tidiga skeden i projekten fastställa förutsättningar för det 

arbetssätt produktionen kommer att styras efter har underentreprenörerna möjlighet att 

förbereda sig och delta i utförandet enligt produktionsstyrningsmodellen utan större 

problem. Om samtliga deltagare i projektet är informerade om arbetssättet skapas goda 

förutsättningar för en effektiv och lyckad produktion. Som projektchef är det viktigt att 

fundera över kompositionen av arbetslaget i produktionen, en mix av äldre och erfarna- samt 

yngre och nytänkande personer är önskvärt för att skapa ett starkt och effektivt arbetslag. 

Nyckelord: NCC, NCC Projektplanering, produktionsstyrningsmodellen, Lean, Lean 

Construction, pull-planning, visualisering, kommunikation 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

För att en byggproduktion ska vara effektiv krävs planering av tid, resurser, logistik, ekonomi 

och säkerhet. För att underlätta planeringsprocessen används verktyg så som tidplaner, 

mötesstandarder och kommunikationsplaner. Dessa verktyg är likartade för de flesta 

byggprojekt i Sverige idag, men kan variera i form av brukande och upplägg för olika företag 

och arbetsplatser. För att möta konkurrensen i branschen idag krävs nytänkande 

byggmetoder, ett integrerat miljötänk och framförallt en ordnad organisation. 

Företaget NCC har förenat gedigna erfarenheter och gemensamma mål för framtida projekt 

och tagit fram en modell för produktionsstyrning. Denna modell är tänkt att tillämpas i 

utförandeskedet för att skapa en effektiv och säker framåtskridande produktion. Genom att 

arbeta med visuella metoder för att framställa och kommunicera den tänkta 

byggproduktionen tror NCC att effektivitet och god kvalitet kan uppnås i projekten. Syftet 

med visuell planering är att göra det enkelt för samtliga deltagare i produktionen att hitta 

nödvändig information om händelseförlopp, förutsättningar, ekonomi och tidskrav. 

Produktionsstyrningsmodellen är en verktygsbank för att uppnå en effektiv och väl 

kommunicerad byggproduktion. I modellen tas hänsyn till såväl utförandet som 

arbetsmiljön. Psykiskt välmående är en förutsättning för att ett arbete ska utföras med jämn 

och konsekvent kvalitet. Genom att göra det enkelt att hitta information och kommunicera 

skapas goda möjligheter för ett framgångsrikt utförandeskede. 

I dagsläget används inte produktionsstyrningsmodellen i den utsträckning som NCC önskar. 

Anledningarna till detta kan vara många och de kommer i detta examensarbete att 

undersökas och kartläggas. 
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1.2 Problemformulering 

 

Den framtagna produktionsstyrningsmodellen används i dagsläget inte i den utsträckning 

som NCC önskar. Anledningarna till varför modellen inte brukas i praktiken behöver därför 

kartläggas, analyseras och åtgärdas. Varje produktionsverktyg i utförandefasen har 

kopplingar till varandra, vilket gör att om ett verktyg inte uppnår sin fulla funktion skapas en 

dominoeffekt och hela projektet blir lidande. 

För att nå kärnan till problemet kommer jämförelser mellan teorier och faktiska 

förutsättningar i praktiken utföras.  

1.3 Syfte 

 

Detta examensarbete syftar till att undersöka vilka moment i utförandeprocessen i 

produktionen som har nyckelfunktioner för en lyckad fortskridande produktion och hur 

dessa regleras i den framtagna produktionsstyrningsmodellen för NCC Construction Sverige 

AB. 

1.4 Frågeställningar 

De huvudsakliga frågeställningar som besvaras i detta arbete är: 

 Varför används inte produktionsstyrningsmodellen NCC Projektplanering i den utsträckning 

som företaget önskar? 

 Vilka produktionsverktyg måste fungera för att produktionen ska vara fortskridande och 

effektiv? 

 Finns det projekt där produktionsstyrningsmodellen har en mer betydande funktion? 

 Hur kan NCC Projektplanering implementeras i produktionen så att användningen av 

produktionsstyrningsmodellen upplevs tillfredställande för företaget? 

1.5 Avgränsning 

Avgränsning för detta examensarbete är att endast NCCs produktionsstyrningsmodell 

analyseras och detta i utförandeskedet av byggprocessen. Det geografiska området som 

undersöks är den del av NCC som kallas region Mälardalen. Arbetet kommer inte att 

behandla planeringsprocessen av ett byggprojekt.  
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2 METOD 

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har utförts i syfte med att fördjupa sig i produktions- och 

planeringsmetoder i byggbranschen. Litteraturstudien ligger till grund för jämförelser med 

praktiska förutsättningar och förhållanden. 

Med DiVA som primär databas har vetenskapliga rapporter bekräftat de teorier som 

diskuterats litterära källor i form av böcker som legat till grund för rapporten.  

2.2 Fallstudie 

2.2.1 Arkivanalys 

En arkivanalys utförs i samarbete med NCC för att skapa en bild om hur företaget arbetar 

med produktionsutveckling i projekt. I arkivanalysen undersöks den framtagna 

produktionsstyrningsmodellen ur ett teoretiskt perspektiv. De teoretiska resultaten från 

arkivanalysen kommer att jämföras med praktiska förhållanden. Arkivanalysen baseras på 

företagets verksamhetssystem och dokumentdatabas. 

2.2.2 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts i olika led i NCCs organisation för att få en bild av hur 

produktionsstyrningsmodellen tillämpas i praktiken. Målet med intervjuerna var att skapa en 

bild av vad som fungerar i produktionsstyrningsmodellen och vilka verktyg som behöver ses 

över för en effektivare arbetsgång. Intervjuerna utfördes anonymt med sex personer med 

olika arbetsroller på NCC. Intervjuerna utfördes enskilt vid ett tillfälle. Frågorna som ställdes 

var semistrukturella med målet att besvara ovanstående frågeställning. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Byggstyrning 

3.1.1 Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 

Med åren har kvalitets- och miljökraven i Sverige ökat. Genom ökade krav i byggbranschen 

förutsätts noggrannhet i alla led i projektet. Med hjälp av kvalitets-, miljö- och 

arbetsmiljöplaner fastställs den nivån på arbetet och slutresultatet av ett projekt. Planerna 

tillsammans sammanfattas som en KMA-plan. I en KMA-plan regleras den standard för 

vilken ett byggprojekt strävar efter. En KMA-plan är ett viktigt verktyg för att uppnå kundens 

önskemål samt säkerställa ett effektivt och välmående arbetslag i produktionen. (Révai, 

2009) 

Faktorer som kommunikation, ansvarsfördelning, samverkan och rollfördelning är också 

viktiga delar i ett byggprojekt. Révai (2012) menar att dessa moment har direkta kopplingar 

till kvalitets- och miljöplaneringen i ett projekt.  

I en kvalitetsplan redovisas planen för hur kvalitetsarbetet fortlöper under projektets gång. 

Kvalitetsplanen beskriver hanteringen av kritiska kvalitetsmoment i produktionen så som: 

 Inköpsplanering 

 Utförande av kvalitetskontroller 

 Utförande av miljökontroller 

 Dokumentations- och utförandekrav för projektgenomgångar i olika skeden i projektet 

 Precisering av de administrativa momenten i projektet i olika faser för planering och 

utförande så som; projektplaneringen, kalkylarbetet och planering av beredning för projektet. 

 

I miljöplanen beskrivs projektets inverkan på natur och hälsa under hela utförandeskedet 

från etablering till avetablering och överlämning av projektet. Miljökonsekvenserna för 

den färdiga produkten i förvaltningsskede ska också beskrivas och planeras för i en 

miljöplan. Miljöarbetet grundas på fem byggstenar (Miljöbalken, 1998): 

1. Människors hälsa och miljö skyddas 

2. Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas 

3. Den biologiska mångfalden bevaras 

4. Långsiktigt god hushållning av mark, vatten och fysisk miljö bevaras 

5. Återanvändning, återvinning och hushållning främjas 

Genom att systematiskt arbeta med dessa byggstenar i hela miljöarbetet skapas goda 

förutsättningar för ett projekt med minimal miljöpåverkan. 
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Arbetsmiljöplanen är till för att säkerställa goda och säkra arbetsförhållanden i 

produktionen. Här beskrivs de krav som ställs på personlig skyddsutrustning, avspärrningar, 

skyddsanordningar, elsäkerhet, brandsäkerhet, säkerhet runt om arbetsplatsen med mera 

(Arbetsmiljöverket, 1999). Då säkerheten är en stor del av arbetsmiljöplanen är det viktigt att 

identifiera och planera för arbeten med särskild risk. Att identifiera särskilda risker kan vara 

avgörande för det fortskridande arbetet samt för människans säkerhet och hälsa. Några 

exempel på arbeten med särskild risk enligt Arbetsmiljöverket (1999) är:  

 Arbete med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer. 

 Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark. 

 Arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och 

säkerhet eller som enligt Arbetsmiljöverkets (före detta Arbetarskyddsstyrelsen) föreskrifter 

omfattas av krav på medicinsk kontroll. 

 Arbete där de som arbetar exponeras för joniserande strålning och för vilket kontrollerat 

område eller skyddat område skall inrättas enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSMFS 

2008:51) om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med 

joniserande strålning. 

 Arbete i närheten av högspänningsledningar. 

 Arbete som medför drunkningsrisk. 

 Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord. 

 Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning. 

 Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck. 

 Arbete vid vilket sprängämnen används. 

 Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga 

formbyggnadselement ingår. 

 Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik. 

 Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. 

3.1.2 Planering 

Planeringen av ett byggprojekt är avgörande för projektets fortskridande och framgång. En 

väl utförd planering kan resultera i: 

 Goda underlag för resurs- och tidsplanering 

 Avsatta tider för milstolpar i produktionen hålls 

 Ekonomin för projektet visar sig hållbar 

 Goda förutsättningar för högkvalitativt KMA-arbete 

 Minskade störningar och mindre spill 
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En vanligt förekommande rekommendation för en lyckad byggproduktion är att bygga 

objektet två gånger; en gång i teorin och en gång i praktiken. Med detta menas att produkten 

ska vara så väl planerad i projekteringsskedet att utförandet av samma produkt sedan ska 

kunna ske utan större problem eller avvikelser i ett projekt. Detta för att brist på engagemang 

ofta resulterar i slarvigt utförande. Varje del i projekteringsskedet har betydelse i 

utförandeskedet av projektet, varje miss resulterar i en negativ kedjereaktion för hela 

produktionen. 

För att lyckas med planeringen av ett byggprojekt krävs rätt kompetens och erfarenhet. En 

annan faktor som också spelar in är engagemanget i arbetslaget. Ibland kan engagemang och 

drivkraft väga tyngre än erfarenhet. (Révai, 2009) 

3.1.3 Byggskedet 

I byggskedet gäller det att arbeta enligt plan för att minska störningar, spill och onödiga 

missar i produktionen. Detta förutsatt att projekteringen är utförd på ett högkvalitativt sätt. 

Genom att systematiskt arbeta med hantering av störningar, åtgärdande av problem i tidiga 

skeden samt uppföljningar i projektet skapas goda förutsättningar för en lyckad 

byggproduktion. 

En typ av avstämning och uppföljning är tidsplanering. Utifrån produktionstidplanen utförs 

tidplaner inom kortare tidsramar. Dessa tidplaner kallas för veckotidplaner och är ett verktyg 

för att finna rätt fokus för den fas som produktionen befinner sig i. Detaljtidplaner framställs 

för att planera och utföra moment med särskild risk eller som av annan anledning kräver 

högre fokus. I slutskedet av produktionen kan även färdigställandeplaner behövas för att 

säkerställa slutproduktens kvalitet innan överlämning till kunden (Révai, 2009). 
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Figur 1. Exempel tidsplanering med hjälp av ett gantt-schema (Consultec, 2013). 

Arbetsberedningar är något som utförs för moment i produktionen där särskild risk 

innefattas i arbetet, då ett arbetsmoment är nytt för arbetslaget eller för återkommande 

moment. En arbetsberedning görs för att säkerställa den fortskridande arbetsgången och 

kvaliteten av momentet. 

Ett verktyg för att kommunicera i produktionen är olika typer av möten: 

 Etableringsträff där arbetslaget informeras om planeringen, förutsättningar och mål med 

produktionen innan byggstart. 

 Planeringsmöten där förhållningen till produktionstidplanen kontrolleras, föregående veckas 

veckotidplan stäms av, den aktuella situationen beträffande; störningar, personal och verktyg 

undersöks, ny veckotidplan framställs och övrig information kommuniceras. 

 Samordningsmöten med underentreprenörer där ritningar, planering, eventuella krockande 

arbeten samt KMA stäms av. 

 Byggmöten där organisationen, hyresgästfrågor, upphandlingar, tidplaner, myndighetsfrågor 

och produktionsfrågor hanteras. Byggmöten sker oftast en gång i månaden mellan byggherre 

och beställare. 

(Révai, 2009) 

För en lyckad produktion krävs att rätt information kommuniceras till rätt människor. Det är 

därför viktigt med tillgång till KMA-planer, tidplaner och viktiga dokument i produktionen. 

För att slippa ödsla tid på att leta efter material kan det vara smart att samla all information 

på ett ställe. Utformningen av materialet bör också ske strukturerat så att det, för en tredje 

part, blir enkelt att följa och förstå. 
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3.2 Projektledning 

För att ett projekt ska ha någon typ av struktur och ordning krävs det att någon leder 

projektet framåt. För att leda ett projekt kan vissa projektledningsverktyg vara till hjälp för 

att underlätta arbetsgången.  

En utgångspunkt att ha i ett projekt är måltriangeln. Måltriangeln är ett verktyg för att finna 

en gyllene medelväg mellan funktionen, tiden och kostnaden för projektet. Med hjälp av 

måltriangeln kan man fastställa vilka delar i projektet som är avgörande för dess framgång. 

 

Figur 2. Måltriangeln enligt Hallin & Karrbom Gustavsson (2012).  

3.2.1 Målstyrda projekt 

I målstyrda projekt arbetar man mot ett bestämt mål i hela projektet. För att fastställa 

projektmål och delmål i ett projekt kan SMART målformulering tillämpas: 

Specifikt 

Mätbart 

Accepterat 

Realistiskt 

Tidsatt 

Med SMART målformulering värderas projektets genomförbarhet från olika perspektiv, 

vilket ger en säkrare grund för målformuleringen. Med hjälp av SMART målformulering 

skapas goda förutsättningar för rimliga och lönsamma mål i ett projekt. (Hallin & Karrbom 

Gustavsson, 2012) 

I projekt skiljer man på produktmål, projektmål och effektmål; 

Produktmål är mål för projektet som redovisar vad som ska levereras i projektet i form av 

en produkt eller ett objekt. Ett produktmål ska alltid vara mätbart reellt. SMART 

målformulering är därför ett bra verktyg vid formulering av dessa mål. (Hallin & Karrbom 

Gustavsson, 2012) 

Projektmål är mål som reglerar projektets utförande och funktion. Projektmålen kan 

beskrivas som den administrativa delen i ett byggprojekt, det vill säga; tidplaner, KMA-
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dokument, kommunikationsplaner och kravspecifikationer. Projektmålen är viktiga att 

kommunicera ut till hela organisationen då de är styrande för metod och utförande i 

projektet. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012) 

Effektmål är mål som önskas uppnås efter framställd produkt eller efter en längre tid efter 

projektavslut. Då effektmål är mål som baseras på lönsamheten efter det att ett projekt har 

genomförts är de svåra att följa upp. (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012) 

För målstyrda projekt sätts tydliga produkt – och projektmål och organisationen arbetar efter 

dessa i hela projektet. Målsökande projekt är däremot oftast baserade på ett eller flera 

effektmål men projektmålen och produktmålen kan istället vara odefinierade. 

3.2.2 Riskanalyser som verktyg för att finna kritiska moment 

I utförandet av projektet finns det sedan många verktyg för riskanalys, beslutstagning och 

kommunikation. Ett sätt att underlätta då ett beslut ska tas är att göra en SWOT-analys av 

situationen. I en SWOT-analys undersöks för- och nackdelar samt styrkor och svagheter med 

situationen. 

 

Figur 3. Exempel på utformning av en SWOT-analys (Xhienne, 2015). 

Risken med e SWOT-analys är att den endast visar en generell bild av för- och nackdelar i 

beslutstagningen. Utöver SWOT-analysen kan det behöva utföras någon typ av riskanalys 

med en riskindexskala att värdera risker med (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012). 
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Ett sätt att värdera ett projekts lönsamhet är att utgå ifrån fyrstegsprincipen vid 

beslutstagning: 

1. Tänk om 

Kan behoven för objektet minskas eller kan andra objekt brukas? 

2. Optimera 

Kan det befintliga objektet användas effektivare? 

3. Bygg om 

Kan problemet lösas genom mindre ombyggnader? 

4. Bygg nytt 

Krävs stor ombyggnation eller nybyggnation för att problemet ska lösas? 

(Trafikverket, 2012) 

Fyrstegsprincipen används oftast i förstudier för anläggningsprojekt men kan också tillämpas 

i husbyggnadsprojekt då den ger en bra bild av behov och konsekvenser. Utöver 

fyrstegsprincipen behöver ett nollalternativ att utvärderas. Nollalternativet beskriver de 

konsekvenser som blir om ingen åtgärd görs. Nollalternativet regleras ofta i en 

miljökonsekvensbeskrivning och spelar stoll roll för projektets fortgång. 

 

3.2.3 Plan Do Study Act, kontinuerlig analysering  

Problem och misstag är lättast att hantera i tidiga skeden och därför är det viktigt att vara 

uppmärksam under utförandeprocessen. För moment som kräver extra uppsyn, det vill säga 

återkommande, nya eller avancerade moment kan extra planering behövas innan utförandet 

kan ske. 

Varje moment i ett projekt är ett litet projekt i sig. Därför är det viktigt att hela tiden planera, 

utföra, utvärdera, åtgärda och följa upp i ett projekt. Enligt Hallin & Karrbom Gustavsson 

(2012) kan PDSA-cykeln vara ett nyttigt verktyg att använda i dessa situationer. PDSA står 

för plan, do, study, act och illustreras i form av en cirkel. Cirkeln i sig visar på att de olika 

stegen i PDSA-cykeln hör ihop och är beroende av varandra. Modellen är ett uppföljnings- 

och planeringsverktyg som kan tillämpas i ett projekt från start tills resultatet är uppnått. 
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Figur 4. PDSA-cykeln enligt Hallin & Karrbom Gustavsson (2012). 

3.2.4 Ledning och styrning 

Det är viktigt att skilja på styrning och ledning av ett projekt; 

Styrning är att genom olika metoder styra ett projekt mot det tänkta målet. Styrning 

handlar inte om individen utan det praktiska utförandet och metoderna som används för att 

komma framåt i projektet. Styrning bygger enligt Hallin & Karrbom Gustavsson (2012) på 

strukturkompetens eller förmågan att planera och strukturera en uppgift. 

Ledning innebär att leda deltagarna i projektet att fördela och utföra arbetsuppgifterna. 

Ledning kan beskrivas som hanteringen av den sociala biten i ett projekt. Enligt Hallin & 

Karrbom Gustavsson (2012) bygger projektledning på relationskompetens och är något som 

hela tiden kan utvecklas. 
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Det finns många sätt att leda ett projekt men ledningsmetoderna kan sammanfattningsvis 

delas i fyra block: 

1. Instruerande ledarstil 

En ledarskapsmetod där detaljstyrning sker. Denna ledarskapsstil tillämpas där 

organisationen har bristande erfarenhet och kompetens. Ledarskapsstilen kan också 

tillämpas då ledaren inte har förtroende för arbetslaget eller har stora kontrollbehov. 

2. Säljande ledarstil 

Säljande ledarskapsmetod tillämpas i arbetslag där kunskapen finns men motivation och 

erfarenhet saknas. Genom att fatta beslut och sälja in Arbetsuppgifterna till organisationen 

skapar ledaren möjligheter för framgång. 

3. Deltagande ledarstil 

Deltagande ledarskapsstil tillämpas i arbetslag där kompetensen är god men motivationen är 

lägre. Genom gemensamma beslut i arbetslaget skapas motivation och driv. En deltagande 

ledarskapsstil där ett aktivt arbetslag ligger i fokus. 

4. Delegerande ledarstil 

Då organisationen är självgående, kompetent och driven kan den delegerande 

ledarskapsstilen tillämpas. Som ledare i denna typ av arbetslag behövs uppgifter delegeras 

och resurser tillhandahållas för en fortskridande verksamhet.  

(Hallin. & Karrbom Gustavsson, 2012). 

 

Figur 5. Diagram över ledarskapsmetoder och arbetslag enligt Hallin & Karrbom Gustavsson (2012). 

I många fall sker ledarskapet som en blandning av flera ledarskapsstilar. Då ett projekt är i 

ständig förändring är det viktigt att vara flexibel och situationsanpassa ledarskapet. I boken 

Projektledning (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2012) beskrivs en framgångsrik ledare som en 

person med god självinsikt. Att identifiera sina egna värderingar, styrkor och svagheter är 

avgörande för flexibiliteten som ledare i en grupp. 
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3.3 The Toyota way, LEAN construction 

3.3.1 Utvecklig av Lexusmodellen 

LEAN är en utveckling av Lexusmodellen (Liker, 2004). Lexusmodellen utvecklades som ett 

verktyg att integrera ett nytt tankesätt för produktion och försäljning av bilar i slutet av 1990-

talet. Anledningen till denna modell framställdes är att Toyota då inte mötte kvalitet och 

effektivitet som konkurrenter i branschen bidrog med. Genom att lyssna på kunders 

önskemål och bevaka konkurrenternas metoder och projektprocesser började modellen att ta 

form.  

Lexusmodellen bygger på nya tankesätt, uppmärksamhet för efterfrågan och optimering av 

funktioner för slutprodukten. Ur Lexusmodellen formades så småningom The Toyota Way, 

eller LEAN. 

”Ända sedan Toyota grundades har vi hållit oss till grundprincipen att bidra till samhället 

genom att bedriva tillverkning av högkvalitativa produkter och tjänster. Vårt sätt att basera 

vår verksamhet och vårt agerande på dessa grundprinciper har skapat värden, idéer och 

affärsmetoder som under årens lopp lett till konkurrensfördelar. Företagets värdegrund och 

affärsmetoder är kända som The Toyota Way”. (Liker, 2004) 

3.3.2 Introduktion till LEAN 

Då produktionen och framtagningen av nya innovativa lösningar på Toyota blomstrade 

utvecklades ett arbetssätt som skulle sammanställas till en ny metod för projekthantering i 

världen.  

Lean är ett verktyg och ett arbetssätt för att optimera produktionen genom att ta hänsyn till 

kommunikation, planering, utförande, välmående och effektmål. Lean är en sammanslagning 

av flera projektledningsteorier ”Lean is by no means unique. Most of the characteristics of 

Lean are shared by management concepts in general. These are ambiguous by necessity” 

(Langstrand, 2012).  

I Lean arbetas det med långsiktiga målformuleringar och på så sätt skapas ett värde för 

kunden, miljön och ekonomin. Genom att arbeta under kontrollerade förhållanden med 

medvetna förutsättningar skapas en säkerhet och en effektivitet som är svårslagen. I Lean 

arbetas det aktivt för att lösa problem i ett tidigt skede för att minska spill och tidskrävande 

åtgärder. Öppna kommunikationer samt visualisering av information och planering minskar 

risken för dolda problem och ökar därmed säkerheten för produktionens fortskridande. 

(Liker, 2004) ”Due to global competitiveness, managers and organizations have to 

understand their environment, to satisfy their customers’ needs and to continuously 

anticipate and adapt to the new market rules to be able to guarantee their long-term survival. 

This increases the demands on organizations to continuously improve the efficiency in the 

business and improve operational performance” (Bäckström, Ingelsson & Wiklund, 2012) 
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Lean består av flera viktiga byggstenar som utgör arbetsmodellen: 

 Kunden i centrum, nöjda kunder är målet med hela arbetsmodellen. 

 Standardisering av återkommande moment. 

 Mätning av arbete, behov och lönsamhet. 

 Just-in-time, där leveranser och brukande av produkter sker så att lagerbehoven minimeras. 

 Kvalitet i produkter, produktion och arbetssätt. 

 Konstanta avstämningar, uppföljningar och åtgärder för förbättring. 

 Engagemang i alla led i projektet, från idé till färdig produkt. 

(Ballard, 2000) 

 

Figur 6. Lean, byggstenar enligt Liker (2004).  
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3.3.3 Fyra avdelningar, fjorton principer 

”De viktigaste faktorerna för att nå framgång är att man har tålamod, att man fokuserar på 

långsiktiga snarare än kortsiktiga resultat, att man nyinvesterar i människor, produkter och 

fabriker samt att man har en kompromisslös inställning till kvalitet” (Liker, 2004). 

Lean bygger som tidigare nämnt på verktyg, arbetssätt och metoder för att minimera 

störningar och öka effektiviteten i produktionen. Grundtanken kan sammanfattas i fjorton 

principer som i sin tur delas i fyra avdelningar: 

Tabell 1. Lean, avdelningar och principer (Liker, 2004) 

I Långsiktigt tänkande 

1 Utgå ifrån ett långsiktigt tänkande i samtliga beslutstagningar 

II Rätt process ger rätt resultat 

2 Lyft problem genom kontinuerliga processflöden 

3 Efterfrågan som styrande faktor för att undvika överproduktion 

4 Jämna ut arbetsbelastningen 

5 Stoppa produktionen för att lösa problem, rätt från början 

6 Standardiserade arbetssätt som grund för ständiga förbättringar och personalens 
delaktighet 

7 Visuell styrning, inga dolda problem 

8 Användning av pålitlig och väl utprovad teknik som stöder personal och process 

III Tillför organisationens värde genom att utveckla personal och 
samarbetspartners 

9 Utveckla ledare som förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut den till 
andra 

10 Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi 

11 Respektera det utökande närverket av partners och leverantörer genom att utmana 
dem och hjälpa dem bli bättre 

IV Att ständigt söka grundorsaken till problem driver på lärandet inom 
organisationen 

12 Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen 

13 Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 
snabbt 

14 Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och förbättra  

 

De fjorton principerna utgör grunden för hela Lean-kulturen. Tanken med principerna är att 

integrera ett helhetstänk i produktionen. Ett lyckat projekt kan inte enbart baseras på 

ekonomi, arbetsmiljö eller produktframställning. Genom att utgå ifrån en bred grundtanke i 

projekt minimeras risken för missar och störningar.  
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Figur 7. Fyra avdelningarna i Lean enligt Liker (2004). 

I den andra avdelningen i tabell 1 hanteras produktionsdelen i Lean -kulturen. Avdelning två 

i Lean -kulturen har som målsättning att minimera störningar i produktionsutförandet. Detta 

uppnås genom att systematiskt arbeta med kommunikation, produktion efter efterfrågan, 

problemhantering och prioriterad arbetsmiljö. Enligt Ballard (2000) bör ett projekt utföras 

så att: 

1. Överproduktion undviks. 

2. Stiltje och väntan i processen minimeras. 

3. Transporter minimeras. 

4. Eliminering av onödig och/eller felaktig bearbetning av produkter sker. 

5. Lagerutrymmen dimensioneras utefter lagringsbehovet. 

6. Onödiga förflyttningar undviks. 

7. Eliminering av felaktiga produkter sker. 

8. Kreativitet och kompetens i arbetslaget nyttjas till det maximala. 

 

Genom att visualisera produktionen underlättas arbetet i hela produktionen. Med enkel 

tillgång till information underlättas kommunikationen i hela organisationen. Visualiserad 

produktion minskar stress, spill och onödigt slöseri. Med kontrollerade produktioner påstås 

säkerheten att öka. “Thus, since a majority of the respondents in the companies agrees that 

the work with safety has increased (with small differences between the four groups), this 

suggest that work with safety has increased”. (Brännmark, 2010) 

I produktionsskyddet talar man om de tre M:en; en enhet för att eliminera slöseri (muda), 

ojämnhet (mura) och överbelastning (muri) i arbetet (Liker, 2004). Enligt Lean (2004) 

måste samtliga tre M:en elimineras för att maximera lönsamheten. Då de hänger ihop med 

varandra räcker det inte att ett eller två M elimineras. Om så vore fallet kan produktionen stå 

och falla på det återstående M:et och konsekvenserna av detta blir värre än om alla tre M var 

med i bilden. 
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Figur 8. Tre M:en (Eriksson, 2015)  

3.4 Framtagning av produktionstavlor, visuell planering i 

produktionen 

I examensarbetet Framtagning av produktionstavlor diskuterar Berglund & Lind (2013) 

produktionstavlors och visuella kommunikationsmetoders funktion i produktionen.  

Arbetsgången för företaget är snarlikt modellen för Lean  där visualisering är en stor del i 

produktionsprocessen. Företaget har sammanfattat principerna för Lean  och framställt fem 

egna principer enligt Berglund & Lind (2013): 

Built- in quality 

En princip för att säkra tillfredsställda kunder genom systematiska kvalitetskontroller. En 

princip för att se till att samma fel inte upprepas. 

Short lead time 

Genom att producera efter efterfrågan minimeras restmaterial och överflödig produktion. En 

just-in-time princip tillämpas för att minska lagerbehoven. 

Standardization 

Standardisering av metoder och arbetsgångar för återkommande moment skapar en 

kvalitetssäkrad produktion. 

Continuous improvements 

Genom ständiga avstämningar och uppföljningar i produktionen kan processen förbättras 

och effektiviseras. 
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När det är många deltagare i ett projekt kan det vara svårt att kommunicera ut rätt 

information och till alla. Därför är visuell styrning ett bra verktyg för att kommunicera i 

projekt. Visuell styrning i ett byggprojekt används för att snabbt och enkelt förmedla viktig 

information till arbetslaget. Det är dock viktigt att inte förmedla onödigt mycket, eller 

otillräckligt med information då detta kan resultera i en långsammare process. Visuell 

styrning bör utformas på ett tydligt, rationellt och lättförståeligt sätt. Det måste vara enkelt 

att navigera sig till rätt information och det är därför viktigt att planera och placera 

produktionstavlorna lättåtkomligt och synligt. 

Vid framställning av en visuell produktion måste flera faktorer tas i åtanke: 

Lagerhantering 

Precis som med i en produktion utan produktionstavlor är det lätt att missa dolda fel i ett 

överfyllt lagerutrymme. Lagerutrymmen bör enbart innehålla råmaterial, produkter under 

konstruktion samt produkter som är leverans- eller montageklara. 

Människan 

Situationsanpassning av projektet bör göras utefter arbetslagets komposition och 

egenskaper. Kommunikation i alla led måste kartläggas för att identifiera vilken typ av 

information som bör kommuniceras vart. 

Produktionsprocessen 

Produktionsprocessen bör vara tidsatt för att kunna planera i milstolpar i utförandet. Det är 

viktigt att planera flöden på arbetsplatsen för att förhindra krockar som resulterar i förlorad 

tid. 
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4 AKTUELL STUDIE 

4.1 NCC Construction Sverige 

4.1.1 NCC Organisation 

NCC registrerades som företag 1988 efter en sammanslagning av två ledande företag i 

byggbranschen. Företaget finns utbrett i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Estland, 

Lettland, Tyskland och Ryssland men har den största delen av verksamheten i Sverige. NCC 

Sverige delas in i fyra huvudorganisationer: 

 Construction 

 Roads 

 Property development 

 Boende 

(NCC, 2014) 

 

Figur 9. Organisationsbeskrivning NCC Construction Sverige (Eriksson, 2016). 

 



20 

 

 

Figur 10. NCC Construction Sverige, Mälardalen (Eriksson, 2016). 

4.1.2 Visioner och mål 

”NCCs vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna” (NCC, 

2014) 

NCC är ett företag med genomgående höga ambitioner som månar om organisationens 

välmående och framgång. Företagets externa mål är att skapa värde för aktieägare och 

kunder genom att erbjuda hållbara lösningar och på så sätt vara en ledare aktör på 

marknaden. Inom företaget är arbetsmiljö och trivsel viktiga delar för en framgångsrik 

organisation. NCC är noga med att skapa en känsla av delaktighet i alla led i organisationen. 

Företaget är värderingsstyrt med mål att samtliga medarbetare ska utföra sitt arbete i 

enlighet med NCCs värderingar: 

Ärlighet 

Genom ärlighet gentemot intressenter och den egna organisationen säkrar NCC 

förutsättningar för goda affärsgrunder och kundförhållanden. Genom ärlighet skapas tillit 

och trygghet för alla involverade parter i ett projekt. 

Respekt 

Respekt kan tolkas på många sätt. Inom NCC är respekt lika med mångfald och integritet. 

NCC respekterar sin organisation genom att stå bakom beslut och ta vara på kompetenser 

inom företaget. Att skapa trygghet i företaget genom respekt för samtliga medarbetare är en 

viktig del i NCCs affärsmässiga framgång och gör företaget attraktivt på arbetsmarknaden. 
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Tillit 

NCC är ett företag som står bakom sina åtaganden och eftersträvar höga standarder gällande 

hållbarhet, kvalitet och etik i sina affärer. För NCC är det av stor vikt att ha tillit till sina 

medarbetare samt tillit till företagets bestämda arbetssätt. 

Framåtanda. NCC är ett företag som välkomnar nya lösningar för en effektivare produktion 

och för en hållbar framtid. Genom att våga satsa långsiktigt är NCC med och driver 

utvecklingen tillsammans med sina medarbetare och intressenter. 

(NCC, 2014) 

För att finna balans i organisationen arbetar NCC utifrån fyra flöden: 

 Människan 

 Platsen 

 Servicen 

 Tekniken 

(NCC, 2014) 

Människan spelar, som tidigare nämnts den största rollen i organisationen men verktyg som 

plats, teknik och service spelar också en viktig roll för kompletta lösningar i ett projekt, se 

figur 11. 

 

Figur 11. Fyra flöden i NCCs organisation (Eriksson, 2016). 

4.1.3 Arbetssätt 

”Arbetet är inte längre en plats vi går till – det är det vi gör” (NCC,2014) 

Trivsel på arbetet är en viktig del i NCCs affärsidé och detta skapas enligt företaget genom 

delaktighet och variation i arbetet. NCC arbetar mycket med aktivitetsbaserade arbetsplatser, 

eller ABW från engelskans ”activity based working”. Arbetsplatser med ABW är flexibla 

arbetsplatser med mycket rörelse, samarbeten samt kreativitet. AWB möjliggör goda 

förutsättningar för kommunikation i arbetslaget. ABW är baserad på en digital plattform men 

för att få rörelse i verksamheten är det viktigt att visualisera arbetet. Visualisering av ett 

projekt möjliggör flöden i arbetsgången utan krockar och större missar. NCC tror på ABW 

och arbetar aktivt för att visualisera projekt från idé till färdig produkt. (NCC, 2014) 
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4.2 Lean Construction på NCC 

4.2.1 Utförandemetoder för Lean i praktiken 

Lean Construction är i dagsläget väl etablerat för såväl praktiska- som 

forskningssammanhang. Lean bygger på att skapa engagemang och struktur genom 

delaktighet i alla led i organisationen. Inom Lean har det framtagits metoder för att 

underlätta arbetet i produktion och planering. NCC använder sig av fyra av dessa modeller i 

den dagliga organisationen: 

Last-Planner System, LPS 

LPS är en av de mer etablerade metoderna i Lean och är en viktig del i NCC Projektplanering. 

Metoden bygger på kommunikation och samarbete i alla led i organisationen i ett 

byggprojekt. Genom att ställa utövaren i centrum i hela planeringsprocessen och 

produktionen skapas en känsla av delaktighet, samtidigt som fokus ligger på de viktiga 

delarna i genomförandet.  

Pull-planning 

Pull-planning bygger på att planera i förväg. Genom att identifiera kritiska moment och 

potentiella problem i produktionen innan de uppstår säkras processen enligt tidsplaneringen. 

I planeringen av projekt som utförs enligt denna modell är det viktigt att involvera alla 

inblandade parter. Tack vare gemensam planering anses engagemanget, det individuella 

ansvarstagandet samt samsynen på arbetsprocessen öka i hela arbetslaget. Pull-planning har 

haft stor betydelse för framtagningen av NCCs projekteringsmodell, NCC Projektstudio, och 

Produktionsstyrningsmodell samt NCC Projektplanering. 

Viritual Design and Construction, VCD och Intergrated Project Delivery, IPD 

IPD är en modell framtagen för att i ett tidigt skede, involvera och engagera viktiga aktörer i 

ett projekt, såsom arkitekter, konstruktörer och installationstekniker. Genom att ta vara på 

kompetenser, erfarenheter och åsikter från flera håll skapas goda grunder för ett 

genomförbart, effektivt och framgångsrikt projekt. I modellen för IPD sammanstrålar 

mänsklig kompetens med den digitala världen för att optimera händelseförloppen i 

produktionen. VCD är ett verktyg för att tolka datainsamlingar till visuella planeringsverktyg. 

IPD och VCD är modeller som främst används i projekteringen och NCC Projektstudio. 

(NCC, 2014) 
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4.2.2 Lean på arbetsplatsen genom 5S 

Lean bygger på att förenkla och effektivisera produktionen genom planering, riskhantering 

och delaktighet. För att underlätta i det dagliga arbetet har Lean framtagit principen 5S; sort, 

set in order, standardize, shine och sustain. 5S är en princip som NCC önskar utföra samtliga 

projekt i enhetlighet med: 

1. Sort 

Genom att sortera arbetsplatsen så att inga onödiga verktyg eller material står i vägen för ett 

effektivt arbete. Med sortering menas att rensa ut allt gammalt och onödigt skräp så som; 

gamla och ogiltiga ritningar, trasigt material och verktyg som är ur tiden. Genom sortering på 

arbetsplatsen undviks onödiga spillmaterial, förhinder eller förseningar. Med rätt material och 

förutsättningar skapas en säkrare och effektivare arbetsplats. 

2. Set in order 

Arbetsplatsdispositionsplanen spelar stor roll i arbetsplatsens flöden, säkerhet och fortgång 

enligt tidplan. Genom att involvera yrkesarbetare och underentreprenörer vid framtagning av 

Arbetsplatsdispositionsplanen kan förutsättningar säkerställas för en effektiv och säker 

arbetsplats. Genom att visualisera Arbetsplatsdispositionsplanen, inte bara genom en utskrift 

utan genom fysiska markeringar på arbetsplatsens olika ytor blir det enkelt att hålla ordning 

och hitta rätt. Markering kan ske genom målning, koner skyltar eller band. 

Arbetsplatsdispositionsplaner bör uppdateras med jämna mellanrum för att matcha arbetets 

fortskridande. En Arbetsplatsdispositionsplan bör även upprättas för insidan av byggnaden då 

placering av material i byggnaden är minst lika viktig som hanteringen av materialet vid 

leverans. Genom god planering av arbetsplatsen och dispositionen av olika ytor innan 

produktionen sätts igång ökar möjligheterna för att göra rätt från början. 

3. Standardize 

Det finns många typer av standarder att sätta för ett projekt; kvalitetsstandard, 

beslutsstandard, standardisering för hantering av risker och kriser för att nämna några. På 

arbetsplatsen är det främst viktigt att sätta en ordningsstandard. För återkommande moment 

kan standarder för utförandet skapas. På så sätt säkras utförandet och kvalitén på momentet. 

4. Shine 

En ren arbetsplats är en säker arbetsplats. Därför är det viktigt att utforma rutiner för 

städning, avfallshantering och materialhantering på arbetsplatsen. Genom gemensam 

planering, utförande och uppföljning skapas vanor på arbetsplatsen som resulterar i en 

effektivare, renare och säkrare produktion. 

5. Sustain 

En viktig del av 5S är att upprätthålla arbetsplatsens planerade och bestämda förutsättningar 

genom att skapa vana. Vana skapas genom ständiga avstämningar, åtgärder och uppföljningar 

i arbetet. Uppföljningar kan ske genom veckomöten, skyddsronder, utvärderingar på 

individuell nivå samt genom ett självkritiskt och öppet ledarskap i arbetslaget. 

(NCC, 2014) 
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Figur 12. 5S för en lönsam produktion (NCC, 2014). 

4.3 NCC Projektstudio 

NCC Projektstudio är ett verktyg framtaget för att effektivisera projekteringen samt stärka 

produktionens fortgång enligt tidplan. NCC Projektstudio är ett verktyg med syfte att öka 

kvaliteten i utförandefas samt minska onödigt spill. Projekteringsmodellen bygger på tre 

grundpelare: 

 VDC, ett visualiseringsverktyg som är hämtat ur Lean Construction. VDC är ett digitalt 

verktyg för att samla all väsentlig data för BIM-modellering. 

 Strukturerat arbetssätt, genom att strukturera upp arbetet från dag ett blir det lätt att göra 

rätt från början. 

 Samlokalisering, projekteringen utförs i ett arbetslag där samtliga aktörer deltar i 

planeringsmöten. Arbetslaget jobbar tätt med varandra under hela projekteringen med hjälp 

av fysiska träffar i den så kallade projektstudion. 

(NCC, 2014) 

Vid projekteringsstart hålls ett startmöte där alla inblandade aktörer träffas och bestämmer 

förutsättningar och mål för projekteringen. Projektstudion är ett rum där projekteringsmöten 

utförs, projektet visualiseras och beslut tas gemensamt med hela arbetslaget. Frekvensen av 

projektstudiomötena beror på projektets storlek och omfattning och bestäms av arbetslaget. 

För att få full effekt av projektstudion och samverkan i arbetslaget krävs full närvaro på alla 

studiomöten. (NCC, 2014) 

NCC Projektstudio går ut på att visualisera produktionen till det yttersta. Med hjälp av 

visualisering blir det lättare att få en helhetsbild av projektet, hitta kritiska moment, utföra 

APD-planen utifrån faktiska förutsättningar och öka säkerheten på arbetsplatsen. Genom att 

lösa samtliga frågeställningar och problem i projektstudion minskar risken för dolda faktorer 

som kan ha förödande effekt i produktionen.  (NCC, 2014) 
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4.4 NCC Projektplanering 

NCC Projektplanering är en modell för produktionsstyrning som framtogs för företaget redan 

2005. 2009 började produktionsstyrningsmodellen implementeras i produktionen. 

Produktionsstyrningsmodellen är ett sätt att lyfta fram företagets värderingar; tillit, ärlighet, 

respekt och framåtanda, samtidigt som produktionen effektiviseras och säkras enligt 

tidsplaneringen. NCC Projektplanering är, likväl som NCC Projektstudio, en tolkning och 

företagsanpassad utveckling av Lean Construction. (NCC, 2014) 

För att framställa NCC Projektplanering utfördes en stor undersökning i hela Sverige där 

platschefer och arbetsledare fick redovisa sina arbetssätt i produktionen. De fick tycka till om 

vad som fungerade bra och vad som kunde förbättras. Utifrån undersökningarna- och i 

samarbete med Lean Constructions utförandemetod last-planner framställdes grunden till 

NCC Projektplanering. (NCC, 2014) 

Produktionsstyrningsmodellen bygger på fyra grundpelare: 

 Struktur 

 Gemensam planering och kommunikation i alla led 

 Visuell planering 

 Avstämning, åtgärd och uppföljning 

 

 

Figur 13. NCC Projektplanering (Eriksson, 2016). 

I en byggproduktion finns många deltagare vars arbetsuppgifter måste planeras och utföras i 

enlighet med varandra. En byggproduktion är som att lägga ett pussel; varje bit har sin plats 

och har en viktig funktion för att få fram en helhet, eller en färdig produkt. För att nå målet 

av en slutprodukt krävs en tydlig struktur i arbetslaget och planering för utförandet av 

produktionen. NCC Projektplanering är ett verktyg för att skapa en effektivare och säkrare 

produktion. Verktyget möjliggör ett naturligt engagemang i hela arbetslaget genom att utgå 

ifrån en kontinuerlig och ständig kommunikation. NCC Projektplanering hjälper till att 

enkelt strukturera upp alla moment i produktionen på ett tydligt sätt genom att dra nytta av 

samtliga deltagares kompetens och erfarenhet. 
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NCC Projektplanerings huvudsakliga syfte är att genom visuell planering skapa en tydlig bild 

av produktionen. Genom visuell planering skapas: 

 Fokus på rätt moment vid rätt tidpunkt. 

 En enkelhet i projektet då det blir tydligt för samtliga inblandade att följa planeringen, 

 Ökat ansvarstagande i organisationen då medarbetarna själva får delta i planeringen. 

(NCC, 2014) 

 

Figur 14. NCC Projektplanering, struktur av arbetet (Eriksson, 2016). 

4.4.1 Tidsplanering och fasplanering 

Projekt som utförs enligt NCC Projekplanering sätts igång med ett uppstartsmöte. Inför 

uppstartsmötet bör samtliga aktörer ha läst in sig på projektet så att de har en ungefärlig bild 

av hur de borde strukturera upp sitt arbete. På uppstartsmötet samlas alla deltagare i 

projektet och genomför en gemensam planering över produktionen. Planeringen utgår ifrån 

huvudtidplanen för projektet som framställts i projekteringsskedet. Syftet med 

uppstartsmötet är att skapa goda förutsättningar för att göra rätt från början. 

Planeringen sker först generellt och delas in i faser för att göra det enklare att strukturera 

upp arbetet. Fasplaneringen sker visuellt då varje aktör får skriva upp sin/sina aktiviteter på 

post it-lappar för att sedan fästa dessa på en tavla som redovisar aktiviteter över tid, se figur 

15. 

 

Figur 15. Exempel på fasplanering (Eriksson, 2016). 
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Resultatet av fasplaneringen blir en produktionstidplan anpassad efter projektets faktiska 

förutsättningar och kan skilja sig något ifrån huvudtidplanen. 

Genom att utföra planeringen tillsammans med hela organisationen skapas goda 

förutsättningar för att utförandet av produktionen sker enligt tidplan. Risken för missar och 

oförutsedda händelser minskar när fler aktörer deltar i planeringen. 

4.4.2 Veckoplanering med avstämning och uppföljning 

NCC Projektplanering förutsätter rullande planerings-, avstämnings- och uppföljningsmöten 

med intervall på en vecka. Genom täta avstämningar blir det lätt att följa produktionen, finna 

problemorsaker och samplanera kommande aktiviteter. Veckoplaneringsmötena kan 

jämföras med en minivariant av en arbetsberedning. Varje yrkesgrupp tar med sig material 

och information om sitt pågående- eller kommande arbete. Tillsammans går arbetslaget 

igenom en checklista för att säkra arbetenas förutsättningar, materielbehov, resursbehov, 

säkerhetsaspekter och samspel. Om alla punkter i checklistan är avklarade bedöms arbetet 

som sunt (se figur 16), om inte är det upp till hela arbetslaget att lösa de punkter som inte är 

uppfyllda. 

 

Figur 16. Sund aktivitet enligt NCC (Eriksson, 2016). 

Uppföljning är något som ofta bortprioriteras men genom NCCs produktionsstyrningsmodell 

är det ett moment som följer med i hela produktionen. Täta avstämningar, åtgärder och 

uppföljningar skapar möjligheter för en effektivare produktion. (NCC, 2014) 
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4.4.3 Visuella rummet 

I dagsläget finns det goda möjligheter att med hjälp av IT-teknik framställa de handlingar 

och information som behövs för att utföra en produktion. Problemet med IT är att den ofta är 

begränsad till personliga datorer och inloggningar, vilket kan försvåra kommunikationen i 

projektet. Det visuella rummet på byggarbetsplatsen är ett rum där all viktig information 

presenteras på väggarna. Det visuella rummet har som funktion att redovisa allt som behövs 

för att utförandet av produktionen ska kunna fortgå (se figur 17). 

 

Figur 17. Visuella rummet (NCC, 2014). 

I NCC Projektplanering spelar det visuella rummet stor roll. Det är i detta rum som 

veckomötena sker och den fortgående planeringen genomförs. Det visuella rummet är en 

samlingsplats för alla aktörer där de kan hämta viktig information, ta gemensamma beslut 

och kontrollera produktionen i förhållande till tidplanen. 

 

Det visuella rummet byggs upp efter följande rubriker: 

 Huvudtidplan 

 Produktionstidplan 

 Veckotidplan 

 Leveranstidplan 

 Rullande tidplan 

 APD-plan 

 PPU (Procent Plan Utfört) 

 Sund aktivitet 

 Knäckfrågor 

 Problemorsaker 

 Ständiga förbättringar 

 Agenda 

(NCC, 2014) 

Då varje byggprojekt är unikt så kan utformningen av det visuella rummet variera från 

projekt till projekt men det bör alltid vara centrum för kommunikation av information och 

beslutstagningar i produktionen. Det visuella rummet har som uppgift att underlätta 

kommunikationen samt redovisa viktig information till produktionen. 
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Det visuella rummet är en återspegling av 5S i praktiken. Genom att visualisera arbetsplatsen 

på arbetsplatsen blir det enkelt att planera in logistik och materialhantering. Med hjälp av 

NCC Projektplanering och det visuella rummet skapas en kontrollerad produktion som är 

enkel att följa och säker att utföra. (NCC, 2014) 

4.4.4 Verksamhetssystemet 

Verksamhetssystemet är ett verktyg för personer i ledande roller i verksamheten att hålla koll 

på vad som måste utföras innan projektet kan drivas vidare. Verksamhetssystemet är 

uppbyggt av checklistor, mallar och hänvisningar för arbetsgången. Verksamhetssystemet 

behandlar alla steg i projektet från vunnet anbud till överlämning av slutprodukten. NCC 

Projektplanering har delvis integrerats i verksamhetssystemet som stöd i produktionen.  

Med verksamhetssystemet som stöd skapas möjligheter för platschefer och arbetsledare att 

hålla koll på de administrativa milstolparna som är avgörande för projektets fortgång. 

Verksamhetssystemet ger en bra grund för projekten och bidrar med lärdomar att bära med 

sig genom hela projekten. (NCC, 2014) 

4.4.5 Utbildningar 

För att få ut produktionsstyrningsmodellen på byggarbetsplatserna har NCC tagit fram olika 

utbildningar. Utbildningarna är i dagsläget plastbaserade och kräver full närvaro. 

Utbildningarna är uppbyggda i form av föreläsningar, diskussioner och kunskapsprov. 

Till NCC Projektplanering tillhör tre utbildningar: 

1. NCC Projektplanering A 

Del A i denna kurs behandlar grunderna i produktionssyrningsmodellen. Syftet med kursen är 

att handleda arbetsledare och platschefer i företaget som ska arbeta med planering, styrning 

och ledning i produktionen med hjälp av NCC Projektplanering. 

2. NCC Projektplanering B 

Del B av NCC Projektplanering är till för personer som fördjupar- och specialiserar sig inom 

ämnet. Fördjupningskursen ger verktyg för att implementera produktionsstyrningsmodellen i 

produktionen genom platsbesök. Specialisternas roll blir att utveckla modellen samt att 

fungera som ett stöd i användning av NCC Projektplanering i produktionen. 

3. Pl@n 

Kursen Pl@n är en sexdagarskurs som redovisar NCCs sätt att arbeta; Värderingar, 5S, 

arbetssätt i olika delar i företaget, säkerhet, organisation med mera. Kursen innehåller även en 

komprimerad del av kurserna NCC Projektplanering A och B, dock är den inte fokuserad på 

produktionsstyrningsmodellen till 100 %. 

(NCC, 2014) 
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5 RESULTAT 

I teorin kan produktionsstyrningsmodellen ses som logisk och genomförbar men i praktiken 

kan förutsättningar förändras och modellen kan prioriteras bort i produktionen. 

För att få fram en bild av verkligheten idag har intervjuer utförts med sex personer på NCC 

Construction Sverige AB, avdelning Mälardalen. Dessa personer har olika roller och 

arbetsuppgifter i företaget. Intervjuerna redovisas anonymt av sekretesskäl. 

5.1 NCC Projektplanering: Användning och kommunikation av 

produktionsstyrningsmodellen 

5.1.1 Varför NCC Projektplanering som arbetssätt? 

Då tid och pengar är två av de största faktorerna för ett projekts framgång är det viktigt att 

det tydliggörs vad som sker och hur de nyttjas. Med hjälp av NCC Projektstudio som 

projektstyrningsverktyg blir det enkelt för hela arbetslaget att redovisa var pengarna och 

tiden går åt till. Genom att visualisera alla delar i produktionen skapas en sammanhållning 

och effektivitet i arbetslaget. ”Genom mer frekvent planering och uppföljningar minskas 

risken för onödiga missar i produktionen. NCC Projektplanering är ett verktyg för just detta” 

(Respondent A).    

NCC Projektplanering är tänkt att fungera som ett gemensamt arbetssätt för hela företaget. 

Genom ett förenat arbetssätt blir det enklare att förflytta medarbetare inom företaget. ”När 

alla i företaget arbetar på samma sätt är det enkelt att till exempel ta över semesterarbeten 

eftersom att det blir smidigt att lokalisera sig i projektet” (Respondent F). 

5.1.2 Användning av NCC Projektplanering i Mälardalen idag 

”Under våren 2015 togs beslutet att samtliga byggprojekt inom företaget ska utföras enligt 

NCC Projektplanering” (Respondent C). Genom det nyligen införda kravet i företaget önskas 

produktionsstyrningsmodellen spridas och tillämpas i de flesta projekt och därmed sätta en 

standard för hur produktionen på NCC utförs. Effektmålet med hela 

produktionsstyrningsmodellen är att öka kvaliteten och säkerheten i alla NCCs projekt och 

därmed styrka företagets trovärdighet i branschen.  

”NCC Projektplanering är inte bara till för att öka effektiviteten i produktionen, utan också 

ett sätt att arbeta med företagets värderingar i centrum” (Respondent E). Värderingarna 

ärlighet, tillit, respekt och framåtanda står i centrum för företagets framgångar och därför är 

de en del av produktionsstyrningsmodellen. Värderingarna inkluderas till stor del i 

bedömningen om momenten i produktionen utförs som sunda aktiviteter (se kapitel 4.4.2). 
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NCC Construction avdelning Mälardalen är uppdelat i två kontor; Västerås och Eskilstuna. I 

Västerås används NCC Projektplanering till viss del i många projekt men inga projekt 

använder produktionsstyrningsmodellen till 100 %. ”I många fall saknas momenten 

problemorsaker och ständiga förbättringar. I vissa fall är även visualiseringen bristfällig” 

(Respondent A). ”I projekt där tiden och arbetslagets utförande är avgörande för projektets 

framgång har verktygen för NCC Projektplanering tillämpats till stor del, dock inte uttryckt 

som arbete enligt produktionsstyrningsmodellen” (Respondent B). I Eskilstunakontoret 

används produktionsstyrningsmodellen i några projekt och i de projekt där modellen 

används fungerar produktionen bra. ”Visualiseringen är ett viktigt verktyg för vår 

produktionsstyrning, det hjälper till med att få en bild av vad som sker i projektet och hur 

händelseförloppen sker i förhållande till tidplanen. Visualisering skapar delaktighet och 

engagemang i arbetslaget” (Respondent F).  

”För mindre projekt är inte produktionsstyrningsmodellen lika erfordrad som för större 

projekt med komplicerade moment i utförandet. Dock anser jag att den definitivt är 

tillämpbar i alla projekt. NCC Projektplanering underlättar inte bara för produktionen utan 

inför även ett gemensamt arbetssätt i hela företaget, vilket jag anser vara guld värt för att 

uppnå våra företagsmål” (Respondent A). 

5.1.3 Utbildning 

Få av de personer som intervjuades hade genomfört, eller ens hört talas om utbildningarna 

som tillhör NCC Projektplanering. På de flesta arbetsplatser hade 

produktionsstyrningsmodellen implementerats genom platsbesök från en specialist. 

”Specialisten utförde platsbesök med jämna mellanrum för att introducera och anträda 

användningen NCC Projektplanering i produktionen. Denna person hjälpte oss att komma 

igång och hjälpte till där arbetssättet upplevdes oklart eller svårt” (Respondent E) 

Många av de som intervjuades hade en negativ bild av kurserna och ansåg att de var tråkiga 

och tidsförödande. Kritiken av utbildningarna är något som ledningen i företaget tagit till sig 

och idag arbetar aktivt för att förbättra. ”Som utbildningarna ser ut idag är upplevs de som 

tidkrävande och onödigt stora. Vi arbetar med att utveckla, minimera och optimera 

utbildningarna för att få ut den viktigaste informationen i organisationen. ” (Respondent C). 

”Sällan är det någon, annat än möjligtvis en nyanställd eller en medarbetare som är mellan 

projekt, som har tid att lägga på utbildningar i dagsläget. Vår största utmaning är att göra 

utbildningarna enkla, tidseffektiva och intressanta” (Respondent F). Efter att utbildningarna 

har utvecklats är de tänkta att bli webbaserade för lättare tillgång. I och med att 

utbildningarna blir digitala kan de utföras i egen takt och under tillfällen som passar den 

enskilda individen. 
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5.1.4 Samarbete mellan NCC Projektstudio och NCC Projektplanering 

”Grundtanken med de båda modellerna i samspel med varandra är toppen men i praktiken 

blir det svårare. I NCC Projektstudio är arbetslaget mer utspritt, vilket gör det svårt att 

sammanstråla inom kortare tidsintervaller. I en perfekt värld hade alla konsulter haft tiden 

att sitta tillsammans och planera arbetet men tyvärr är det många som har många bollar i 

luften och därmed saknas tiden för ett sådant samarbete ” (Respondent A).  

NCC Projektstudio och NCC Projektplanering är två modeller framtagna av NCC för att 

underlätta alla steg i ett byggprojekt, från vunnet anbud till färdig slutprodukt. NCC 

Projektplanering är ett verktyg som företaget börjar tillämpa i större utsträckning i projekten. 

Däremot har det visat sig att NCC Projektstudio är svårare att tillämpa i praktiken. 

Anledningen till detta är att arbetslaget i projekteringen oftast är mer utspritt än i 

produktionen. ”För att få NCC Projektstudio att fungera i praktiken behöver man redan i 

upphandlingen klargöra förutsättningarna och det tänkta arbetssättet för det aktuella 

projektet. Allt är lättare om saker klargörs redan från dag ett, då minskar man oklarheter och 

missar i organisationen” (Respondent E). 

5.1.5 Kommunikation av modellen från kontor till produktion 

NCC Projektplanering är inte bara en viktig del av byggproduktionen, utan är även ett 

arbetssätt som kan tillämpas på kontoren. Dock är detta ett projekt som måste finputsas 

innan arbetssättet är full funktionellt. Arbetet på kontoren är liknande arbetet i NCC 

Projektstudio, där deltagarna är mer utspridda än vid en produktion.  

På respektive kontor arbetar utsedda personer med ansvar för organisationen ute på 

byggarbetsplatserna. Dessa personer är viktiga bitar i spridningen och användningen av NCC 

Projektplanering i produktionen. Däremot är det väldigt tidskrävande att utföra platsbesök 

till alla produktioner i avdelning en samtidigt som administrativt arbete och viktiga besluts 

måste tas på kontoren. ”Kontoren stöttar och förespråkar användningen av NCC 

Projektplanering men i produktionen är det platschefen och arbetsledarna som är drivande 

för att produktionsstyrningsmodellen tillämpas” (Respondent A).  

”För att få ut produktionsstyrningsmodellen i praktiken finns det många sätt att gå till väga, 

det är väldigt beroende från person till person vad som fungerar” (Respondent F). I dagsläget 

är det platsbesök under en begränsad tid samt utbildningar inom företaget som har spridit 

produktionsstyrningsmodellen till NCCs byggproduktioner. Dock genomförs inte så många 

studiebesök i dagsläget. 
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5.2 Intervjuer med nyckelpersoner i produktionen 

5.2.1 Intryck av NCC Projektplanering 

Intrycket av produktionsstyrningsmodellen är till största del positiv. I vissa produktioner har 

arbetssättet enbart fått ett namn medan det för andra är helt nytt. ”Tidsplanering, möten och 

arbetsplatsdispositionsplaner är något vi arbetat med sedan urminnes tider. Däremot är 

visualisering och uppföljning något vi arbetat mindre med” (Respondent A).  För projekt där 

NCC Projektplanering används upplevs det lättare att komma in i- och/eller ta över projekt 

när arbetssättet är detsamma i hela företaget. ”Det blir också lättare för nyanställda 

medarbetare att komma in i arbetslaget och projektet eftersom att det finns tydliga ramar för 

hur produktionen ska utföras. Genom det visuella rummet är det enkelt och smidigt att hålla 

koll på produktionens aktiviteter och fortgång i förhållande till tidplanen ” (Respondent F).  

En generell bild av NCC Projektplanering i produktionen är att planerings- och 

produktionsledningsarbetet underlättas då en överskådlig bild skapas av projektet genom 

visualiseringsmetoderna. 

”Fördelarna med produktionsstyrningsmodellen är många! Genom visualiseringen och den 

kontinuerliga kommunikationen i arbetslaget blir det enkelt att skapa sig en bild av vad som 

sker i projektet och hur olika moment samverkar med varandra. Dessutom skapas säkrare 

och effektivare arbetsförhållanden med hjälp av den ökade medvetenheten i arbetslaget” 

(Respondent C). Genom frekventa mötestillfällen och planering med hela arbetslaget kan 

problem lösas i tidiga skeden och produktionen kan fortskrida effektivt och smidigt.  

”Att arbeta med knäckfrågor är bra verktyg för att snabbt identifiera och åtgärda problem i 

tidiga skeden. Genom att de olika yrkeskategorierna i arbetslaget själva får delta i 

planeringen skapas effektiva kommunikationstrådar och det blir enkelt att hitta rätt person 

att prata med angående specifika ärenden” (Respondent B).  

En nackdel med NCC Projektplanering är att det är svårt att få med underentreprenörer att 

arbeta enligt produktionsstyrningsmodellen. De deltagare i produktionen som inte är från 

NCC har oftast inte präglats in i arbetssättet, vilket sätter försvårarmodellens framgång i 

projektet. ”Underentreprenörer kan vara svåra att integrera i arbetssättet, speciellt 

underentreprenörer som kommer in i produktionen i senare skeden. En lösning på detta 

problem är att informera underentreprenörerna om arbetssättet redan vid inköp och sedan 

igen vid byggstartmötet” (Respondent F).  
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5.2.2 Användning av NCC Projektplanering i produktionen 

I de flesta projekten används produktionsstyrningsmodellen till viss del men ofta saknas 

någon del för att den ska användas till 100 procent. Ofta blir det visualiseringen och 

uppföljningen som bortprioriteras, två viktiga delar i produktionsstyrningsmodellen för att 

den ska ses som tillämpad. ”En anledning till att NCC Projektplanering inte används i vissa 

produktioner kan vara att vi helt enkelt är väldigt konservativa i branschen, speciellt den 

äldre generationen. Det är lätt att tänka att mitt sätt har alltid fungerat, så varför ska vi ändra 

på ett vinnande koncept?” (Respondent D).  

NCC Projektplanering kan användas i samtliga produktioner, oavsett storlek eller typ. Det är 

upp till platschefen och arbetsledarna att tillämpa modellen för de specifika projekten. 

”Produktionsstyrningsmodellen är egentligen användbar för alla projekt. Däremot är den 

speciellt tillämpbar och nyttig för större projekt och projekt där tidsramarna är väldigt 

specifika. Ett exempel på en sådan produktion är om- och tillbyggnader av sjukhus” 

(Respondent A).  

5.2.3 Visualisering som verktyg för kommunikation och information 

Visualisering av produktionen fick under intervjuerna blandade reaktioner. De flesta 

rektioner var positiva och på många arbetsplatser användes visualiseringsverktyget till viss- 

eller stor del i produktionen. ”Visualisering är ett bra verktyg för att få kontroll på 

produktionen. Informationsdelning förenklas och kommunikationen i arbetslaget hålls 

öppen hela vägen från etablering till avslut” (Respondent C).  

Det finns även åsikter som talar emot användningen av verktyget. ”Byggbranschen är en 

konservativ bransch. Sedan en längre tid har det vart ”modernt” att hålla information för sig 

själv och då visualisering är ett verktyg för att lägga alla kort på bordet så är det inte 

uppskattat i allas ögon” (Respondent E). Genom att blotta produktionen är det också lättare 

att upptäcka slarv och missar, vilket kan vara jobbigt att blotta för arbetslaget. ”I en ledande 

roll i ett arbetslag sätter man gärna upp en stark fasad utåt och om ens svagheter blottas 

tappas en del av ens trovärdighet som ledare” (Respondent D). 
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5.2.4 Kommunikation av produktionsstyrningsmodellen i produktionen 

För att produktionsstyrningsmodellen ska användas och fungera i produktionen krävs det en 

öppenhet i hela arbetslaget. ”Det är viktigt att som chef arbeta med arbetslaget för att få en 

trivsam och effektiv produktion. Sen är det svårt att vara alla till lags, därför är det viktigt att 

skilja på att vara öppen för förslag och att våga ta beslut. Med hjälp av NCC Projektplanering 

blir det lättare att göra alla röster hörda, samtidigt som beslut som resulterar i det bästa för 

produktionen kan tas” (Respondent D).  

Produktionsstyrningsmodellen har kommunicerats ut genom platsbesök och 

internutbildningar på arbetsplatser. ”Under en tid hade företaget en anställd som arbetade 

full tid med att kommunicera ut NCC Projektplanering till produktionen, tyvärr slutade 

denne för en tid sedan. Platsbesök underlättade produktionsstyrningsmodellen att användas 

och följas upp i produktionen” (Respondent C). Till NCC Projektplanering hör även 

utbildningar som är till för att skapa förståelse för verktygets funktion i produktionen. Dock 

är inte utbildningarna kommunicerade ut i produktionen, det är få medarbetare som vet att 

de ens existerar.  

”I produktionen kommuniceras verktyget dagligen genom det visuella rummet. Även under 

veckomötena påminns hela arbetslaget att arbeta enligt NCC Projektplanering” (Respondent 

A). I de produktioner där produktionsstyrningsmodellen används fångas arbetslaget upp 

redan i startmötet. ”Redan från dag ett klargör vi med arbetslaget hur vi vill att produktionen 

ska genomföras. På så sätt slipper vi oklarheter redan från början” (Respondent D).  

Under intervjuerna diskuterades förslag på andra sätt att sprida NCC Projektplanering till 

byggproduktionerna som inte används i lika stor utsträckning: 

 Studiebesök till arbetsplatser där NCC Projektplanering tillämpas förespråkas. ”Genom att 

visa goda exempel på faktiska projekt där produktionsstyrningsmodellen används och 

fungerar bra kan det skapas inspiration till övriga projekt i företaget” (Respondent E). 

 Mentorskap av någon som gör platsbesök och är specialiserad på 

produktionsstyrningsmodellen. ”Vi hade tidigare en medarbetare som arbetade med att 

utveckla produktionen så att man i projekten arbetade enligt produktionsstyrningsmodellen, 

det är något som saknas idag. Speciellt nu när det ställs krav och många fortfarande är osäkra 

på modellen” (Respondent B). 

 Generationsmix i arbetslaget för att ta vara på den erfarenhet och kompetens som finns i 

arbetslaget, samtidigt som ett nytänkande integreras i arbetsprocessen. ”Den yngre 

generationen är generellt mer öppna för förändring och nya arbetssätt. Därför är det viktigt att 

lyfta fram de personer som är drivande” (Respondent B). 

 Presentation av arbetssättet i tidiga skeden. Genom att presentera och driva för att 

produktionsstyrningsmodellen ska användas i t tidiga skeden ökar chanserna för att göra rätt 

från början. Med tidiga skeden kan menas: tidiga skeden i projektet, att fånga upp en 

nyanställd och att fånga upp en underentreprenör som enbart kommer att delta under delar av 

produktionen.  
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6 DISKUSSION  

6.1 NCC Projektplanering, en utveckling av Lean 

Med Lean Construction som grund för produktionsstyrningsmodellen skapas en god 

överblick över aktiviteterna i produktionen. Visualiseringsverktyget är en stor del i NCC 

Projektplanering och för att det ska ge effekt krävs en öppenhet och ett engagemang från hela 

arbetslaget. Med hjälp av visualiseringsverktyget skapas ett indirekt ansvarstagande från 

deltagarna i projektet då det tydliggörs var förseningar sker och problem uppstår. Ett 

moment som ofta bortprioriteras i produktionen är uppföljning och åtgärdande av problem i 

tidiga skeden. Problem löses temporärt men utvärderas inte för att hitta källan och riskerar 

därför att uppstå igen.  

För att stärka denna svaghet kan tillämpning av PDSA-cykeln hjälpa, se kapitel 3.2.3. För att 

underlätta tillämpningen av PDSA-cykeln kan den kopplas till NCC Projektplanerings fyra 

grundpelare; Struktur, gemensam planering och kommunikation i alla led, visuell planering 

samt avstämning, åtgärd och uppföljning. Varje pelare bygger på en grund av PDSA-cykelns 

struktur; Plan, do, act study. PDSA-cykeln är en analytisk metod för att driva projekt framåt 

och är ett bra verktyg för en noggrann och strukturerad process. 

Lean, som är grunden för NCC Projektplanering som metod för utförande av en produktion, 

omfattar till stor del uppföljning och problemlösning i tidiga skeden. Modellen bygger på att 

grunden till en produktion ska vara så stabil att problem, i teorin, kan lösas innan de uppstår. 

Kontinuitet och kommunikation är två viktiga delar som fångas upp genom det visuella 

rummet och återkommande avstämningar i NCC Projektplanerings 

produktionsstyrningsmodell. 

6.2 NCC Projektplanering, teori kontra praktiken 

Produktionsstyrningsmodellen, NCC Projektplanering, som är framtagen av- och för NCC 

Construction Sverige AB är en tillämpning av Lean Construction och är anpassad efter 

företagets förutsättningar samt etiska och moraliska förhållningssätt. NCC Projektplanering 

är en metod för att tillämpa visuell planering, 5S, kontinuerliga uppföljningar och kalla till 

möten med täta intervaller, se kapitel 5.1. Efter intervjuer med diverse personer med olika 

befattningar inom företaget har produktionsstyrningsmodellen generellt upplevts som logisk 

och tillämpbar. Många av de som intervjuats i kapitel 5.2 har beskrivit modellen som ett bra 

verktyg för att säkerställa en effektiv och framgångsrik produktion. 

I dagsläget används produktionsstyrningsmodellen till viss del i produktionen, dock inte i 

den fulla utsträckning som företaget önskar. Anledningarna till varför inte NCC 

Projektplanering har implementerats i produktionen för NCC framgår inte klart och tydligt 

under intervjuerna. Spekulationer kring varför, kan däremot sammanställas till någon typ av 

förklaring på problemet: 
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Ålder 

Efter undersökning av arbetslagen i produktionen visade det sig att de arbetslag med yngre 

personer i ledande roller arbetade med NCC Projektplanering till stor utsträckning, medan de 

arbetslag med äldre personer i ledning arbetade med produktionsstyrningsmodellen till liten 

del, eller inte alls. Då bygg är en av de mest konservativa i branscherna i samhället är detta 

fenomen inte helt oväntat. Under intervjuerna visade det sig att unga ledare är mer öppna för 

moderniserade arbetssätt, baserade på datorteknik och öppna kommunikationer. Ofta bär en 

yngre ledare i byggbranschen med högre utbildning med sig kunskap baserad på dataverktyg 

så som visualisering och 3D-modellering in i yrkeslivet, förutsatt att denne har fattat intresse 

för detta. Äldre ledare däremot har svårare att ta till sig nya arbetssätt och går gärna i samma 

gamla banor. Det är lätt att tänka ”mitt sätt har fungerat i X antal år, så varför ändra på ett 

vinnande koncept?”, en god tanke i grunden men den håller inte för att få företaget att arbeta 

systematiskt i samma riktning för att nå önskad utveckling. 

Individuella förutsättningar, värderingar och personligheter 

Förutsättningarna för en produktion kan variera mellan projekt. Vissa projekt styrs av en 

tight tids- och/eller kostnadsram medan andra projekt inte sätts under samma press utan 

kan tas i den takt som anses rationell. Arbetslagets sammansättning och produktionens läge 

kan också spela stor roll för produktionens framgångar. Ledningen och styrningen av 

produktionen måste därför anpassas efter förutsättningarna, se kapitel 3.2.4. NCC 

Projektplanering är ett bra verktyg för att kunna situationsanpassa produktionsstyrningen 

men kan också anses som överflödigt arbete vid mindre projekt. I vissa fall kan 

produktionsstyrningsmodellen bortprioriteras och produktionen styrs istället med 

erfarenheter från liknande projekt. 

Avsaknad av informationsdelning 

Information inom byggbranschen är något som, sedan länge, gärna hålls undan från andra 

aktörer, konkurrenter och ibland även medarbetare. Informationsåtergivningen hålls till den 

minimala dels på grund av rädsla för att konkurrenter ska anamma, driva vidare och utveckla 

och dels på grund av att viss information anses onödig för vissa arbetsgrupper i projekten. 

Visualiseringsverktyget i NCC Projektplanering bygger till stor del av informationsdelning 

som stöd vid planering och utförande av en produktion. Med hjälp av verktyget kartläggs hela 

produktionen och svaga punkter i utförande och arbetslag, missar och problemmoment blir 

belysta. Under intervjuerna framgick det att det av många ses detta som en möjlighet att lösa 

problem och säkra produktionen. Av andra upplevs det som ett sätt att visa sig svag och peka 

ut individer, något som inte uppskattas. Med den ökade medvetenheten om produktionens 

förutsättningar skapas indirekt ökade krav på det individuella utförandet. 

Lathet och bristande engagemang 

Efter intervjuerna visade det sig att bristande engagemang från nyckelpersoner i 

produktionen är en stor del i varför inte arbetssättet- och produktionsmodellen NCC 

Projektplanering inte implementeras i produktionen. Med nyckelpersonen menas inte bara 

platschefer och arbetsledare utan också tjänstemän med koppling till produktionen. Högre 

uppsatta personer i organisationen spelar en viktig roll för kommunikationen och 

spridningen av produktionsstyrningsmodellen. Är chefer och tjänstemän införstådda på 

konceptet NCC Projektplanering och aktivt driver vidare frågan till produktionen, skapas 
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goda förutsättningar för användningen av modellen i praktiken. Däremot krävs det även ett 

individuellt engagemang i hela arbetslaget i produktionen för att modellen ska fungera i 

produktionen. Det räcker inte bara med mentorer, förespråkare och utbildningar för att 

användningen av produktionsstyrningsmodellen ska fortskrida, det är viktigt att kunskapen 

och engagemanget finns då det är dags att stå på egna ben. 

Okunskap 

I vissa fall kan anledningen vara att informationen om produktionsstyrningsmodellen helt 

enkelt inte har lämnat huvudkontoret och nått ut till produktionen. Det kan också bero på en 

viss ignorans gentemot arbetssättet. Under intervjuerna upplevdes i många fall utbudet av 

utbildningar inom arbetssättet som tidskrävande och ointressanta. I vissa fall saknades 

information om utbildningsutbudet helt. 

Sammanfattningsvis kan anledningarna till varför NCC Projektplanering inte används i 

önskad utsträckning i produktionen sägas vara brist på engagemang, konservativ inställning 

till arbetet och ökade krav på det individuella arbetet. 

6.3 Kommunikation av modellen till praktiken 

I dagsläget arbetar NCC aktivt med att få ut produktionsstyrningsmodellen från teori till 

produktionen. Kommunikationen av modellen har misslyckats i vissa fall och NCC 

Projektplanering är fortfarande en idé på papper. För att implementera arbetssättet i 

produktionen föreslås följande strategier: 

Studiebesök 

Att åka på studiebesök till projekt där NCC Projektplanering används och fungerar är ett 

enkelt sätt att visa, inspirera och skapa en drivkraft för att ta med sig kunskapen in i egna 

projekt. Under intervjuerna bekräftades att studiebesök kunde vara ett alternativ för att 

kommunicera arbetssättet och inspirera till att följa i samma banor. Studiebesöken tar ofta 

inte längre än 1-2 timmar, vilket kan vara bra om besökarna själva har projekt att återgå till. 

Problemet med studiebesök är att det kan vara svårt att ta initiativ och ta sig iväg. I och med 

att NCC är ett så stort företag blir det svårt för huvudkontoret att hålla koll alla projekt och 

produktioner i Sverige. I varje avdelning finns det däremot projektchefer som ansvarar en 

mindre andel med projekt, så om intresset för studiebesök existerar finns möjligheterna att 

blir guidad till en produktion med gott föredöme och som är placerad i närheten av sitt egna. 

Utbildningar  

Idag är utbildningarna för NCC Projektplanering under utveckling men bedöms vara ett bra 

sätt att kommunicera ut modellen i företaget. Kursinnehållen anpassas efter vad som är 

väsentligt för produktionen för att minimera och effektivisera innehållet. Utbildningarna är 

tänkta att bli databaserade för lätt tillgång och tidsoptimering. Genom att web-basera 

utbildningarna blir det också billigare för företaget att utbilda personalen då kostnaden för 

långa resor, boende och mat försvinner. I dagsläget är det få som vet om att utbildningar för 

produktionsstyrningsmodellen finns och därför är det också få som känner sig fullt säkra på 
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hela arbetssättet. Genom att ställa utbildningskrav på platschefer, arbetsledare och 

tjänstemän skulle NCC Projektplanering lätt spridas i företaget. 

Mentorer 

I kap 5.2 föreslås mentorskap som en lösning för att få spridning av modellen i företaget. Att 

utse en, eller flera beroende på avdelning ens omfattning, mentorer som arbetar för att få ut 

NCC Projektplanering i produktionen kan vara ett bra sätt att komma igång med arbetssättet. 

Med en mentor blir det också lättare att veta vart man ska vända sig om problem eller 

oklarheter uppstår. Det är dock viktigt att mentorerna enbart fungerar som ett stöd för 

produktionen och inte utför arbetet år dem. En mentor kan beskrivas som ett levande 

verksamhetssystem, mentorn förmedlar information om kritiska punkter, obligatoriska 

moment och fungerar som stöd för platschefer och arbetsledare. 

Mixade generationer i arbetslaget 

I kapitel 5.2 föreslås det att sammansätta arbetslaget i ett projekt med en blandning av äldre 

och yngre deltagare kan ha stor effekt för produktionens framgång. Den äldre generationen 

bistår med erfarenhet och kompetens medan den yngre delen av arbetslaget bistår med 

moderna tankesätt och nya idéer. Blandningen mellan erfarenhet och nya tankesätt utgör en 

bra grund för användningen av NCC Projektplanering i produktionen. Problemet med detta 

är att det ofta är svårt att komponera ihop det önskvärda arbetslaget då de önskade 

deltagarna ofta är upptagna med andra projekt. Men genom att försöka ha koll på 

arbetslagen i produktionerna och se de som är drivande och duktiga gällande NCC 

Projektplanering kan framtida arbetslag planeras och formas. 

Fånga upp underentreprenörer, externa konsulter och nyanställda från start 

Ett större hinder med NCC Projektplanering är att underentreprenörer och externa konsulter 

inte är informerade om-, eller använder sig av arbetssättet. Då dessa aktörer ofta har 

betydande roller i produktionen är det viktigt att de fångas upp och introduceras till 

arbetssättet i tidiga skeden. Ett alternativ för detta är att redan i upphandling fastställa krav 

på arbetssätt och förutsättningar. Liknande gäller för nyanställda i företaget. Genom att 

under introduktionstiden introducera NCC Projektplanering går det enklare för såväl 

företaget som den nyanställde att komma in i produktionen på ett smidigt sätt. Gällande 

nyanställda är det också viktigt att placera dessa i projekt där de får god handledning av 

arbetslag och närmsta chef, för att snabbare göra den anställde till en tillgång för företaget. 
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7 SLUTSATSER  

Den största anledningen till varför inte produktionsstyrningsmodellen används i den 

utsträckning som NCC önskar är brist på engagemang i arbetslaget. I ledande roller saknas 

kunskap och driv för att projicera modellen ut i produktionen.  

Visualiseringen av projektet är en nyckeldel som krävs för att produktionsstyrningsmodellen 

ska fungera i produktionen. För större projekt där flera parter involveras har NCC 

Projektplanering en stor funktion för samordning och en effektiv produktion. 

Genom kontinuerlig och effektiv kommunikation mellan kontor och byggarbetsplats kan 

produktionsstyrningsmodellen implementeras i hela organisationen och på ett positivt sätt 

influera arbetsgången. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

NCC Projektplanering är på väg att implementeras i produktionen. Nästa, eller egentligen 

föregående steg, skulle kunna vara att föra NCC Projektplanering vidare in i lokalkontoren. 

Om hela företaget arbetar enligt samma principer underlättas det för möjligheter att följa 

arbetsgången, kontrollera utförandet och skapa en sammanhållning i organisationen.  

Det vore intressant att undersöka huruvida motgångarna för implementeringen av NCC 

Projektplanering i produktionen skulle likna den för kontor eller om det skulle vara andra 

faktorer som spelade in. NCC Projektplanering kan nödvändigtvis inte nyttjas på kontoren 

rakt av som den är för produktionen, utan vissa förändringar kanske skulle behöva göras för 

modellen.  
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BILAGA 1: INTERVJUFRÅGOR  

1. NCC Projektplanering är ett verktyg som NCC satsat stort på för att underlätta och 

effektivisera produktionen. Vad är ditt intryck av verktyget? 

2. Till verktyget finns en utbildning, har du genomfört den? 

2.1. Varför/ varför inte? 

2.2. Om ja, förändrade utbildningen ditt sätt att arbeta i projekt? Hur?  

3. I vilken utsträckning använder du NCC Projektplanering i ditt/dina projekt? 

4. Vilka för- och nackdelar ser du med verktyget? 

5. Hur är det att arbeta med verktyget kontra att inte göra det? 

6. Har NCC projektplanering underlättat ditt arbete?  

6.1. På vilket sätt? 

7. En stor del i verktyget är visuell planering. Hur upplever du effekten av att visualisera 

information? 

8. Hur kommunicerar du verktyget i ditt/dina projekt? 

9. Hur förhåller sig arbetslaget till NCC Projektplanering? 

10. För vilka typer av projekt tror du att NCC Projektplanering kan tillämpas? 

11. Har du några förslag på hur NCC Projektplanering kan implementeras i 

produktionen? 

12. Rekommenderar du användning av NCC Projektplanering för kommande projekt? 
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