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Abstract 
This report focuses on the planning of production in the construction sector. The objective of 
the planning is to manage the building process as time and cost effectively possible. 
Nevertheless the traditional method used by the industry for doing this has been proven to 
produce waste in resources and time. The intention of this report is to introduce alternative 
improvements to that traditional method which would reduce the waste generated by it. 
 
These improvements are selected from a different planning method called Last Planner 
System. That method comes from Lean Construction, a philosophy which aims to make the 
construction sector more efficient. Through a collection of tools within the Last Planner 
System the actual worker who execute the task planned, gets involved in the planning. In the 
traditional planning method the worker is excluded from the planning process which is 
handled by the management of the project. The worker has a unique ability to highlight 
predicaments on site that will affect the progression of the project and its tasks. Last Planner 
System believes that the inclusion of this knowledge amongst other things are keys that will 
make the finished schedule better. 
 
The expertise which the worker contribute to the planning costs a certain amount of their 
time but is repaid by the transparency to the projects intended development, otherwise only 
wagly known to the worker. It also makes it possible for the worker to approve the schedules 
ability to be executed, and in that way promise it to be. Knowledge about the projects 
planned development will give the daily work on the construction site a clearer meaning to 
the completion of the whole project. Knowledge of the importance of the work should 
increase the motivation to complete that work in time - according to the plan. 
 
This work is based on a literature study of the concepts Lean Production, Lean Construction 
and Last Planner as well as a qualitative research of the construction company Rekab 
Entreprenad AB's planning model. The qualitative research was made up of interviews with 
people responsible for planning at Rekab AB. 
 
The fact that Rekab is good at managing their projects with the traditional method they use 
today complicates the implementation of the four improvements presented in this report. 
However, they’re enthusiastic about always getting better, which gives hope that the results 
of this report will be introduced when the company finds time for it. 
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Sammanfattning 
Detta arbete behandlar traditionell projektplanering inom byggbranschen. Målet med 
planeringen inom byggsektorn är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna leda 
uppförandet av det branschen producerar, bostäder till broar. Den traditionella 
projektplaneringen har dock visat sig orsaka branschen slöserier inom områdena resurser 
och tid. Syftet med arbetet är att introducera förbättringsåtgärder till metoden, vilket ska 
reducera dessa slöserier. 
 
Förbättringsåtgärderna presenteras ur planeringsmetoden Last Planner System. Metoden är 
sprungen ur Lean Construction, en filosofi som eftersträvar hög effektivitet inom 
byggproduktion. Filosofin menar att genom ett ökat engagemang hos entreprenörers 
medarbetare till färdigställandet av ett projektet följer en rad effektiviserade prestationer. 
Detta engagemang uppnås enligt Last Planner System genom en rad olika verktyg men i 
huvudsak genom att tillföra arbetarna inom produktionen, de faktiska utförarna av 
aktiviteterna, till planeringen av aktiviteterna. I en traditionell planeringsprocess utesluts 
utförarna från planeringen vilken ansvaras av en ledning som inte själva är med i 
uppförandet av byggnaden. Last Planner System menar också att inkluderandet av utförarna 
adderar sakkunskap kring byggarbetsplatsens faktiska förhållanden till planeringen och gör 
att den färdiga planen är bättre förankrad i verkligheten. Kompetensen vilken utförarna bidrar 
till planeringen kostar en viss uppoffring av deras tid men betalas igen genom att de erbjuds 
total transparens till projektets tänkta utveckling och möjligheten att godkänna förloppet. 
Kännedomen kring projektets planerade mognad ska ge det lilla dagliga arbetet ute på 
byggarbetsplatsen en tydligare mening till det stora projektets färdigställande. Kunskapen 
om betydelsen av arbetet ska öka motivationen till att slutföra det arbetet i tid - enligt planen. 
 
Detta arbete är grundat på en litteraturstudie av koncepten Lean Production, Lean 
Construction och Last Planner samt en kvalitativ undersökning av byggföretaget Rekab 
Entreprenad AB:s planeringsmodell. Den kvalitativa undersökningen utgjordes av intervjuer 
med ansvariga för planeringen hos Rekab. 
 
Det faktumet att Rekab är duktiga på att styra sina projekt med den traditionella metoden de 
använder idag, försvårar implementeringen av de fyra förbättringsåtgärderna som 
presenteras i detta arbete. Dock finns en entusiasm inom Rekab till att alltid utvecklas vilket 
ger hopp om att resultatet av arbetet införs när företaget finner tid till det. 
 
Till Rekab och mina handledare under arbetet, Linda Pommer (Umeå Universitet) och 
Matilda Höök (iTid AB), som möjliggjort färdigställandet av det - TACK! 
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Ordlista 
LP Lean Production 
LC Lean Construction 
LPS Last Planner System 
PPP Phase Pull Planning 
LAP Lookahead Planning 
WWP Weekly Work Planning 
DH Daily Huddle 
TBR The Big Room 
Rekab Avser i den här rapporten Rekab Entreprenad AB (beställaren) 
Lagbas Utsedd ansvarig för arbetarna av arbetarna. Äger ett större ansvar i

kommunikationen mellan platschef/arbetsledare och arbetarna. 
ÄTA ÄTA är en förkortning av en speciell typ av arbeten på en byggarbetsplats,

som inte finns förtecknade vid projektstarten. Förkortningen står för
Ändringar, Tillägg, Avgående. 

BM Byggmöte 
LM Lagbasmöte 
SM Samordningsmöte 
UE Underentreprenör 
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1. Introduktion 
Det finns för få bostäder i förhållande till efterfrågan i Sverige. Det byggs för lite samtidigt 
som byggpriserna är höga vilket visar på att det finns utrymme för reform och utveckling 
inom byggbranschen (Konkurrensverket, 2015). Med en allt mer global och avreglerad 
marknad stärks också kraven som ställs på aktörer på byggmarknaden (Petersson, Blücher, 
2011). Ett sätt att bygga billigare och öka sin konkurrenskraft är att leverera projektet till 
kunden i tid eftersom förseningar är knutna till ökade kostnader. För att göra detta krävs en 
bra planering av byggnationen (Lignerkrona, Malki 2013). Med en bra planering syftar man 
till att skapa ett effektivt flöde av aktiviteter samt användning av resurser och att detta flöde 
vidhålls. Slöserier som skapats ur undermålig planering är till exempel väntan och 
stillastående maskiner och motsvarar mer än 10 procent av produktionskostnaden idag 
(Josephson, 2010). Här finns reella incitament till att förbättra sin planering. 
 
Rekab Entreprenad AB (Rekab) inser nödvändigheten i att utveckla sin verksamhet i takt 
med att kundkraven ökas eller förändras. Idag använder de sig av traditionell 
byggnadsplanering och har visat intresse av att analysera metoden för att se ifall det finns 
förbättringsåtgärder de kan implementera.  
 
Detta arbete ser med kritiska ögon på Rekabs planeringsmodell utifrån Last Planner, en 
planeringsmodell framtagen ur Lean Construction. Produktionsfilosofin Lean Construction 
strävar efter att utforma produktionssystem som avser att minimera slöserier i form av 
material och tid samtidigt som hinder för produktionen bättre undviks (LCI, 2017). Tidigare 
studier visar att en övergång från en traditionell planering till användandet av Last Planner 
System kan öka uppnådda tidsmål i ett projekt med cirka 30 procent (Jin, 2013). 

Rekab Entreprenad AB 
Rekab är en byggnadsentreprenör som bygger nytt och renoverar skolor, sjukhus, kontor, 
bostäder, industri- och affärslokaler. Bolaget startades i Umeå 1998 och har under 
2010-talet var ett av Sveriges snabbast växande byggföretag. Rekab har huvudkontor i 
Umeå med lokalkontor i Örnsköldsvik och Sundsvall. Rekabs projekt som arbetet är skrivet i 
anknytning till är en ny- och ombyggnation av kontor och sanitetslokaler på 
vattenreningsverket Vakin. 
Rekab agerar totalentreprenad vid projektet. 

1.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att belysa problematik med traditionell planering samt identifiera 
möjligheter till att implementera delmoment ur planeringsmetoden Last Planner.  

1.2 Målsättning 
Målet är att presentera förbättringsåtgärder till Rekabs planeringsprocess. 
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1.3 Frågeställning 
Frågeställningarna ska hjälpa arbetet att nå sitt syfte. Arbetets frågeställningar är: 
 

1. Hur planerar Rekab byggprojekt idag? 
2. Hur planeras ett projekt med Last Planner? 
3. Vilka åtgärder, enligt Last Planner, kan förbättra Rekabs planering? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet begränsas till tiden av 15 Högskolepoäng, motsvarande 10 veckors heltidsstudier. 
Denna tid möjliggör inte en fullständig analys av Rekabs samtliga sätt att planera beroende 
på projektens olika karaktär. Arbetet behandlar därför Rekabs generella planering 
övergripande för att specificera sig på ett projekt som arbetet skrivs i anknytning till. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
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2. Metod 

Arbetets process började med ett generellt intresse för effektivitet. Intresset ledde till att 
rapporten bestämdes till att handla om effektiviseringen av en process. Denna process 
valdes till planering inom byggbranschen. Problemformuleringar kring hur en 
planeringsprocess kan effektiviseras resulterade i frågeställningar och ett syfte med arbetet. 
Frågeställningarna drog sedan processen vidare eftersom information behövde samlas in för 
att besvara dessa. Lämplig teori samt data kring den faktiska planeringen hos Rekab 
anskaffades och ställdes sedan mot varandra för att skapa en diskussion och analys som 
kunde besvara frågeställningarna. 

2.1 Genomförande 
Initialt under genomförandet kontaktades Rekab och idén kring arbetet presenterades. Efter 
ett godkännande och en beställning av arbetet från Rekab utformades en tidplan för 
projektet. Den har fungerat som ett styrande dokument med större milstolpar för projektet. 
Därefter samlades information kring teoridelen in och bearbetades, för att det skulle finnas 
nog mycket teoretisk grund för att kunna utforma intervjuerna med kvalitativa frågor. 
Intervjuerna ägde rum på byggarbetsplatsen där alla svarande verkade. Rekab tillhandahöll 
kontorsplats i sina lokaler åt arbetets författare, vilket möjliggjorde att intervjuer kunde 
utfördes löpande under arbetets gång. Litteraturstudien ställdes sedan mot informationen 
från intervjuerna för att resultera i likheter och skillnader mellan planeringsmodellerna. 
Likheterna och skillnaderna sammanfattades i en analys och diskuterades i ett avslutande 
kapitel. 

2.2 Litteratur 
Detta arbete grundas på en litteraturstudie samt intervjuer. En litteraturstudie är en metodisk 
och kritisk granskning av litteratur utifrån ett vetenskapligt ändamål (Håman, Prell, Lindgren, 
2012). Delar av den granskade litteraturen har rekommenderats och tillhandahållits av 
handledare från involverade företag. Annan litteratur, som vetenskapliga artiklar, har främst 
hämtats från databaser. 
 
Den teoretiska referensramens omfattning kan variera beroende på kvaliteten av de utvalda 
empiriska källorna (HVV, 2011). Den teoretiska referensramens omfång i detta arbete är ej 
omotiverat stor eller riskabelt liten, utan noga avvägd för att ge tillräcklig förståelse för att nå 
slutsatser till frågeställningarna. Arbetets teoretisk grund i Lean Production, Lean 
Construction och Last Planner kräver den avvägning som gjorts då det finns otaligt med 
information från säkra källor kring ämnena. Litteraturen som använts, vilken blivit kritiskt 
granskad enligt metoden angiven av Internetstiftelsen, är delvis rekommenderad av 
handledare Matilda Höök från iTid. Andra informationskällor är omsorgsfullt utvalda för att 
vidare fördjupa förståelsen till ämnena.  
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Källkritik 
Källkritik handlar om att granska trovärdigheten av litteraturen som används till arbetets 
teoretiska referensram. Traditionellt tillämpas källkritik genom att fyra kriterier ställs på 
litteraturen (Svenska internetstiftelsen, 2017). De fyra kriterierna anges nedan. 
 

- Äkthet. Är källan vad den utger sig för att vara? 
- Tid. Är litteraturen rådande eller föråldrad? 
- Beroende. Är källan fristående eller hör den ihop med andra källor? Är  

informationen från källan beroende av andra källor och på vilket sätt? 
- Tendens. Finns värderingar invävd i informationen från källan? Vems intresse 

företräder källan? Finns det motstridig information från andra källor? 

2.3 Intervjuerna 
Till arbetet har information även tillförts genom intervjuer genomförda hos Rekab (se 
Appendix A). Vid enskilt rapportskrivande rekommenderas att 5 eller fler intervjuer utförs 
(HVV, 2011). I detta arbete gjordes 2 intervjuer då fler responder ej kvalificerade sig. Gallring 
av responder gjordes genom fyra frågor. Frågorna anges nedan. 
 

- Är svarande verksam i företaget? 
- Har svarande en relevant tjänst? 
- Har svarande kompetens för att kunna besvara frågorna? 
- Är svarande motiverad att yttra sig kring frågorna? 

 
Intervjuerna gjordes då stor del av den teoretiska referensramen var klar. Kunskap 
införskaffat i det skrivandet gav en bra infallsvinkel mot Rekabs planeringsmetod. 
Intervjuerna bestämdes till tid dagen innan och generella frågor skickades till 
respondenterna så de kunde förbereda sig. Frågorna bifogas som appendix. 

2.4 Datainsamling 
Information i artiklar och texter söktes i databaser men blev även tillhandahållen av 
handledare. Intervjuerna genererade ett bra underlag som sedan har fylldes på med mer 
information vid öppna diskussioner på kontoret. Under intervjuerna togs anteckningar i form 
av stödord och information som erhölls löpande behandlades på samma sätt. All information 
bortsett från skriven litteratur samlades digitalt i en molnbaserad databas vilket möjliggjorde 
att arbetet kunde nås från vilken uppkopplad enhet som helst. 

2.5 Databearbetning 
I databasen dedikerad åt arbetet sorterades väsentlig information ut från varje enskild tryckt 
källa. Detta var överskådliga citeringar från de olika källorna vilka senare lätt kunde 
bearbetas in i arbetet under genomförandet. 
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Anteckningarna som togs behandlades i direkt ansutning till intervjuerna och utvecklades till 
dess riktiga mening medan förståelsen för de var färsk.  

2.7 Analysmetod 
Analysen behandlar skillnader och likheter mellan den teoretiska referensramen och 
resultatet. I det här arbetet ställdes alltså innehållet från litteraturstudien mot det befintliga 
redovisade tillståndet hos Rekab. För att ta reda på den rådande situationen hos Rekab 
utfördes en nulägesanalys. Metoden kan genomföras på olika sätt beroende på vad som 
studeras och i vilket syfte. En nulägesanalys applicerat på detta arbete resulterade i en 
intervjuer av personal på Rekab. Utfallet blev en innehållsrik förklaring över hur Rekab idag 
planerar ett specifikt projekt. 

2.8 Forskningsetiska frågor 
Innehållet till den teoretiska referensramen i arbetet hämtat från svarande av 
undersökningen behandlades med fokus på att skydda respondenterna. Detta val av att 
hålla respondenterna anonyma gjordes för att det hos skribenten tros öka chansen till att få 
en ärlig syn på hur respondenterna ser på ämnet i fråga. Då arbetet mestadels bedrivits på 
Rekabs kontor hade en bra förståelse bakom arbetets syfte och mål kunnat förankrats i 
respondenterna innan intervjuerna. Respondenterna svarade frivilligt på undersökningen och 
uppgifter som lämnats behandlades med sekretess. Uppgifterna lagras digitalt med åtkomst 
endast för skribenten till arbetet.  
 
Innehåll i den teoretiska referensramen, hämtat från litteratur, har noggrant blivit refererat till 
ursprungskällan. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
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3. Teoretisk referensram 
I slutet av 1970-talet bedrevs forskning kring biltillverkning vid Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Vid studien uppmärksammades Toyotas tillverkningsprocess och i 
resultatet benämnde forskarna processen som den engelska översättningen till smärt och 
smidig - Lean. (Petersson, Blücher, 2011). Under 1980-talet ökade intresset för TPS i den 
västerländska industrin och ett nytt koncept Lean Production (LP) etablerades. 

3.1 Lean Production 
Trots att begreppet LP är grundat på TPS så är de två olika koncept (Modig & Åhlström, 
2013). På lång sikt ska LP utveckla tankesätt och arbetssätt i en organisation för att ge dess 
medarbetare bättre möjligheter till att upptäcka och reducera slöseri samt förbättra 
värdeflöden inom den egna verksamheten. LP har en stor spridning i uppfattningen om vad 
konceptet egentligen innebär. Somliga vill definiera LP som en aktivitet medan andra ser det 
som en strategi (Petersson, Blücher, 2011). Problemet med att se LP som endast en 
aktivitet är att konceptets användningsområde smalnas av. En aktivitet är mer 
kontextberoende än en strategi. Med en låg abstraktionsnivå på konceptet är risken stor att 
missförstå vad LP handlar om och därmed är det lätt att missa hur konceptet är avsett att 
gagna en verksamhet. Att definiera LP som en strategi möjliggör en bredare tillämpning av 
konceptet tack vare den höga abstraktionsnivån av begreppet strategi (Modig & Åhlström, 
2013). LP ska förklaras som värderingar för hur en verksamhet ska bedrivas, det är alltså 
inte aktiviteter som implementeras för att sedan vara klar (Petersson, Blücher, 2011). När LP 
definieras på hög abstraktionsnivå sägs konceptet vara en verksamhetsstrategi som 
prioriterar hög flödeseffektivitet framför resurseffektivitet. Genom att eliminera, reducera och 
hantera variation är strävan dock att kontinuerligt öka både flödeseffektivitet och 
effektiviteten i utnyttjandet av resurser (Modig & Åhlström, 2013). 

3.1.1 Synen på effektivitet 
Resurseffektivitet lägger fokus på att till så stor grad som möjligt utnyttja en organisations 
resurser som tillför värde till produkten eller i tjänsten. Resurseffektivitet mäts genom att 
undersöka relationen mellan nyttjande av en resurs kontra en specifik tidsperiod. Det är lätt 
för en organisation att se outnyttjade resurser som slöseri med organisationens tillgångar. 
Resurseffektivitet har varit och är än idag det mest använda tillvägagångssättet vilket en 
organisation granskar sin effektivitet genom (Modig & Åhlström, 2013).  
 
Flödeseffektivitet handlar om att fokusera på flödesenheten, den produkt eller tjänst som 
organisationen levererar, och maximera det värdeskapande aktiviteter enheten utsätts för. 
Mer precist kan flödeseffektivitet sägas vara tätheten av värdeskapande aktiviteter i relation 
till genomloppstiden. Genomloppstid mäts genom att sätta systemgränser i organisationens 
processer. Perioden en flödesenhet flyter genom den definierade systemgränsen, från 
början till slut, är dess genomloppstid (Modig & Åhlström, 2013).  
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De värdeskapande aktiviteterna i sig lämnas orörda när flödet ska optimeras. Effektiviteten 
skapas inte genom att förbättra hastigheten av aktiviteten utan att hitta korrekt driv på 
flödesenheten genom processen vilket reducerar väntetiden mellan de värdeskapande 
aktiviteterna (Modig & Åhlström, 2013). Centralt för flödeseffektivitet är att identifiera och 
eliminera icke värdeskapande aktiviteter i processen (Petersson, Blücher, 2011). Vad som är 
värdeskapande bestäms alltid av slutkunden eftersom det är kundens behov som ska mötas 
i produkten eller tjänsten. Därför är det första steget i ett LP-tänkande kring effektivitet att 
specificera vad värde är för slutkunden och på så vis kunna arbeta på sin flödeseffektivitet 
genom att jobba uppströms flödet från kundens behov (Womack, 2003).  

3.1.2 Det dragande informationssystemet 
Detta sätt att identifiera behov utifrån information tagen bakifrån i processer är en viktig 
tanke med LP. Det skapar ett dragande system där kundbehovet genererar information om 
det verkliga behovet av förekommande aktiviteter (Petersson, Blücher, 2011). Det dragande 
systemet förklaras enklast genom att ingen aktivitet uppströms processen startar innan 
efterföljande aktiviteten signalerar behovet av det (Womack, 2003). Detta system ger en 
försäkran om att störningar i processen inte skapar onödiga buffertar då aktiviteter 
uppströms processen inte uppmanas utföras. Det ger även en optimerad följd av aktiviteter 
eftersom de som förekommer i processen är påkallade av ett faktiskt kundbehov (Petersson, 
Blücher, 2011). För att en organisation ska fortsätta vara flödeseffektiv behöver kundbehovet 
ständigt utvärderas. Ny kunskap, ny förståelse samt erfarenheter kring kundens behov 
skapar lärdomar kring hur behovet tillgodoses med så effektiva aktiviteter som möjligt (Modig 
& Åhlström, 2013). Nedan visas en illustration av det dragande informationsflödet. 
 

 
Figur 1. Det dragande informationssystemet.  
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3.1.3 Värderingar som grund 
För att organisationen ska verka enligt LP måste aktiviteterna i processen genomsyras av de 
övergripande LP-inspirerade värderingar organisationen vilar på. För att lättare rätta 
aktiviteterna efter detta har ett hierarkiskt system etablerats inom konceptet. Systemet 
bygger på att en aktivitet följer en metod som guidas av principer vilka vilar på värderingarna 
(Modig & Åhlström, 2013). 

Värderingar 
Värderingarna är ramar till den moraliska arena organisationen verkar inom. I de fall 
diskussioner uppstår om styrandet av organisationen ska värderingarna vägleda beslutet. 
Värderingar är inget som skapas under en dag utan formas under en lång tid genom 
organisationens erfarenheter och historia (Petersson, Blücher, 2011). 

Principer 
Principerna ska ligga i linje med värderingarna men är mer konkreta. LP-principerna anger 
ett tankesätt att förhålla sig till på den moraliska arenan. De förklarar inte hur en lösning bör 
ske utan berättar hur bra lösningar enligt LP ska vara. Principerna som ska leda 
organisationer enligt Lean-modellen är Just-In-Time (JIT) och Jidoka (Petersson, Blücher, 
2011). 
 
JIT-principen strävar efter att effektivisera organisationen genom att alltid reducera lager av 
köpt material, buffertar, färdigvarulager och minska överkapacitet. Detta uppnås genom att 
organisationen producerar rätt detalj i rätt antal vid rätt tidpunkt (Petersson, Blücher, 2011). 
 
Jidoka handlar om att skapa förutsägbarhet gällande produktkvalitét. Det är ett japanskt 
begrepp som handlar om att göra allt rätt från början och direkt stoppa processen ifall något 
trots allt skulle gå fel (Petersson, Blücher, 2011). 

Metoder 
Metoderna fastställer hur tankesätten utifrån principerna ska förverkligas. Det finns ett 
överflöd av metoder och många som stödjer Lean. Innan en metod väljs ska den dock alltid 
kvalitetssäkras mot principerna och när den valts ska metoden användas flitigt så att 
perfektion inom metoden uppnås. Det är viktigt att i de fall metoden inte lever upp till 
förväntan ställa sig frågan om metoden använts på rätt sätt istället för att direkt avfärda den 
(Petersson, Blücher, 2011). 

Verktyg och aktiviteter 
Aktiviteter och verktyg är det som utförs och används för att förverkliga metoderna 
(Petersson, Blücher, 2011). 
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Modig & Åhlström preciserar systemets komponenter som följande: 
 

- Värderingar definierar hur vi ska vara, oavsett situation  
eller sammanhang. 

- Principerna definierar hur beslut fattas och vad som ska  
prioriteras.  

- Metoderna definierar hur olika aktiviteter ska utföras.  
- Verktygen är det som behövs ha och aktiviteterna är vad  

som behövs göras för att utföra en metod.  
 

3.2 Lean Construction 
Byggsektorns traditionella produktionsprocess karaktäriseras av projektering, planering och 
byggande. Branschen bygger platstillverkade, ofta unika, projekt och har därför helt 
annorlunda förutsättningar kontra fabrikens oföränderliga miljö där LP formades (Toolonen, 
2006). Lean construction (LC) är en anpassning av LP gentemot byggsektorns olikartade 
processer (Lignerkrona, Malki, 2013). Som en följd av att LC bygger på filosofin bakom LP, 
som inte har en tydlig definition, finns heller ingen bestämd förklaring på vad LC är. 
Konceptets filosofi ska precis som LP syfta till att leverera högsta möjliga kundvärde och 
eliminera slöseri. 

3.2.1 Information, ansvar och engagemang 
Viktigt för grundarna av LC, Glenn Ballard och Greg Howell, var att det dragande 
informationssystemen inom flödeseffektivitet introducerades ute på byggarbetsplatsen. Det 
handlade om att reducera det traditionella sättet byggbranschen forcerade sitt arbete genom 
order från positioner högre upp inom organisationen. När Ballard och Howell tittade på 
byggbranschens sätt att operera hittade de ett system där arbete delegerades mycket likt en 
militär procedur där en arbetare inte ifrågasatte en order (LCI, 2017). När högsta kundvärde 
och eliminering av slöseri låg som fokus för konceptet menar LC att engagemang och 
samarbete från alla medlemmar i organisationen är viktigt. Detta nås genom att inkludera 
alla parter i åsiktsutbyten via transparens inom verksamheten och respekt mellan ledning 
och medarbetare. Det är viktigt att alla medarbetare ser sin roll i helheten och förstår 
förhållandet mellan olika aktiviteter i byggprocessen. När detta åstadkoms frigörs 
medarbetarnas kunskap och erfarenheter vilket adderar till organisationens kollektiva 
möjlighet att effektivisera processer (Karlsson, Nilsson, 2010).  

3.2.2 Strategier utvecklar principerna 
Modifikationen av LP syns tydligast inom LC på att två strategier assisterar principerna i 
vägledningen av metoderna och aktiviteterna. De två strategier behandlar produktion och 
processer (Boverket, 2008). 

Produktion 
Produktionsstrategin utgår från att i så stor utsträckning som möjligt förflytta arbete från 
byggarbetsplatsen till en mer stabil tillverkningsmiljö. Målet är att transformera 
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byggarbetsplatsens karaktär till en plats för slutmontage av prefabricerade delar (Boverket, 
2008). 

Processer 
Processtrategin är ett förfaringssätt till att effektivisera byggplatsen. De karaktärsdragen 
projektbaserat byggande utgörs av tvingar LC att utöver befintliga metoder för effektivisering 
hämtade från LP, utveckla nya metoder att applicera på byggprocessen. 
 
För att ytterligare markera vad LC handlar om har boverket sammanfattat en del områden 
där forskning och utveckling bedrivs med grund i konceptet. De områdena ger ett perspektiv 
på vart LC fokuserar på att effektivisera byggprocessen (Boverket, 2008). Områdena  
är följande: 
 

- Lean Supply Chain Manage 
- Produktutveckling 
- IT Support för LC 
- Stödjande ledarskap 
- Planering och kontroll 
- Prefabricering och montering 
- Produktionsflöde 
- Säkerhet, kvalité och miljö 

3.3 Last Planner System 
En metod som utvecklats inom LC är Last Planner System (LPS). LPS är ett visuellt 
planerings-, övervaknings-, och kontrollsystem. JIT och dragande informationssystem är 
principer som genomsyrar LPS. Metoden utvecklades för att göra planering mer tillförlitlig 
och bygga förtroende mellan organisationers medarbetare (LCI, 2017). Med fokus på 
flödeseffektivitet bygger systemet på att de som utför aktiviteterna också är med och 
planerar dem (Karlsson, Nilsson, 2010). Engagemanget till planeringen från alla parter inom 
verksamheten syftar till att skifta styrningen av verksamheten från en ledning som ger order 
till en verksamhet som arbetar teambaserat tillsammans och för varandra. Resultatet av 
skiftet blir det ökade förtroendet för tidplanen som LPS strävar efter (LCI, 2017).  
 
Detta är ett motsatt sätt att tänka jämfört en traditionell planeringsprocess där arbete som 
ska utföras trycks fram enligt huvudtidplanen. När utövarna av aktiviteterna är med och 
planerar blir utförandet av aktiviteterna bättre förankrade i verklighet och fakta, än i de fall 
där en ledning organiserar aktiviteterna efter deras önskemål (Karlsson, Nilsson, 2010). LPS 
ska förändra planeringsprocessens karaktär till en lagsport (LCI, 2017). 
 
LPS främjar samtal mellan medarbetare kring begränsningar inom verksamheten för att 
lättare upptäcka problem innan de blir kritiska. Denna kollektiva begränsningsanalys ökar i 
längden chanserna att flödeseffektivitet utvecklas trots det varierande byggklimat branschen 
ställs inför (LCI, 2017). Fulla fördelar av LPS uppstår endast i de fall systemet används från 
början av ett projekt och i alla dess aspekter samt praktiseras disciplinerat i alla områden av 
projektet (Lignerkrona, Malki, 2013). 

16 



 
Riktlinjer för LPS sammanfattas med punkterna (Karlsson, Nilsson, 2010) (LCI, 2017): 
 

- Planera mer detaljerat desto närmare utförandet av aktiviteten kommer. 
- Alla aktiviteter ska planeras som ett lag. 
- Identifiera och eliminera begränsningar till tidplanen som ett lag. Förebyggande av 

begränsningar är lagets arbete och när ett hinder ska avlägsnas måste arbetet 
utföras av någon som varit delaktig i identifierandet av hindret. Ansvarige får givetvis 
assisteras av andra medarbetare men viktigt är att åtagandet av arbetet tas av någon 
som varit med i rummet vid upptäckten. 

- Varje lagmedlem är ansvarig för en aktivitet och måste vara helt säker på att 
aktiviteten utförs ifall denne lovar det. 

- Mät hur laget håller sina löften. Genom att lära sig av misstag undviks lättare  
fel i framtiden. 

- Sträva efter att alltid förbättras som lag genom att reducera slöseri och justera 
aktiviteter baserat på lärdomar för att maximera flödeseffektiviteten. 

3.3.1 Planeringsgången 
Inom LPS bygger planeringsgången på en cykel av verktyg kring fyra ledord i en process. 
Cykeln kallas Should-Can-Will-Did-processen. De fyra ledorden behandlar relationen till 
utförbarheten av aktiviteterna inom det aktuella steget av planeringsprocessen. 
Planeringsgången specificeras genom att planer skapas i anknytning till ledordet i det olika 
stegen. Dessa kan sägas vara verktyg till LPS-metoden baserat på LP:s hierarkiska system. 
En plan fäst till ett ledord resulterar i fyra planer i cykeln men i planeringsprocessen skapas 
även en huvudtidplan. Oavsett om en planeringsprocess är Lean-inspirerad eller traditionell 
så börjar planeringen med skapandet av en huvudtidplan. Planen ställs alltså utanför cykeln 
men finns till för att sätta huvudsakliga milstolpar för projektet. Här ska även flaskhalsar som 
exempelvis långa leveranstider, identifieras (Jörnebrant, 2013). 
 
De fyra planerna som verkar inom cykeln gestaltas visuellt i ett rum för alla inblandade att 
engagera sig i. Detta visuella sätt att göra medarbetare engagerade i planeringen är ett 
viktigt verktyg inom LPS (Hallman, 2013). Detta “visuella rum” förklaras mer ingående i en 
egen rubrik senare i rapporten. Planerna knutna till ledorden är följande: 

Phase Pull Planning 
Phase Pull Planning (PPP) grundar sig på milstolparna utformade i huvudtidplanen, alltså 
vad som bör (Should) göras i projektet. Ur informationen kring milstolparna delas projektet 
upp i olika etapper. Planeringen syftar till att dra information uppför produktionsströmmen för 
att identifiera ifall det finns begränsningar för produktionen som måste lösas (Hallman, 
2013). Planen tar form från etappens slutdatum och planeras bakåt mot startpunkten. 
Praktiskt betyder detta att ansvariga för utförandet av aktiviteten samlas i det visuella 
rummet för att lagbaserat ta reda på vilka aktiviteter som ska prioriteras och hur 
överlämningen mellan aktiviteterna sker smidigast. Lagarbetet skapar i förlängningen en 
relation mellan lagmedlemmarna där de både agerar som utförare men också som kund och 
försörjare av underlag till andra medlemmars aktiviteter. Resultatet av planeringssteget ska 
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vara en bestämd tidplan där kontinuitet i produktionen är maximerad. När tidplanen är 
fastställd får den endast ändras på tre premisser (Jörnebrant, 2013): 
 

- Kontraktsändringar. 
- Om aktiviteterna på inga villkor kan utföras. 
- Om någon kommer på en bättre idé som hela laget erkänner. 

Lookahead Planning 
Lookahead Planning (LAP) detta steg i planeringen finns till för att göra klart att aktiviteter 
kan (Can) starta i tid. Att vikt läggs på detta motiveras på två sätt. Det första har med 
tidplanen att göra - den ska hållas. Det andra är att ingen aktivitet där förutsättningarna för 
start inte är uppfyllda ska initieras. Uppfylls inte dessa kriterier för start får en aktivitet inte 
lyftas in i nästa steg av planeringscykeln. Planeringen sker en gång i veckan i anknytning 
eller samtidigt som Weekly Work Planning, nästa steg i planeringsgången. Planeringen 
utförs av alla ansvariga för aktiviteter och ska titta, rekommenderat minst sex veckors, fram i 
tiden för att effektivt kunna identifiera och lösa omfattande hinder (Hallman, 2013).  

Weekly Work Planning 
Weekly Work Planning (WWP) inriktar sig på att specificera aktiviteter som ska (Will) ske 
kommande vecka. Planeringen hålls en specifik dag varje vecka och varar beroende på 
projektets omfattning mellan 30-60 minuter. Aktiviteter lyfts in från LAP när kriterierna för det 
är uppfyllda. För att WWP ska vara komplett behöver den besvara vad som ska göras, vart 
det ska göras, när det är klart och vem som ska göra det. Aktiviteterna specificeras 
lagbaserat så att villkor för överlämnandet mellan aktiviteter är tydliga och löften kring 
villkoren öppet kommunicerade. Det är här en lagmedlem aktivt förbinder sig till sitt bidrag 
inom produktionen (Hallman, 2013). Innan ett sådant löfte görs behöver lagmedlemmen veta 
att löftet går att lita på. Inom LPS ska lagmedlemmen fråga sig själv fem frågor innan ett löfte 
ges (LCI, 2013). Löftena listas nedan. 
 

- Finns kapacitet att utföra arbetet och finns medel för att göra det? 
- Finns förståelse för hur mycket tid som arbetet kommer att kräva? 
- Har tillräcklig tid dedikerats åt arbetet? 
- Görs löftet oreglerat och uppriktigt? 
- Finns förståelse kring konsekvenser om arbetet inte utförs? 

 
 Varje WWP ska även lyfta dessa punkter (LCI, 2013): 
 

- Uppdatering kring generella operativa problem med verksamheten 
- Granska LAP. Särskilt de nya momenten för den 6:e veckan som tillkommit. 
- Granska begränsningar och reflektera kring inverkan av eventuella förseningar. 
- Granska tidigare veckas prestation. 
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Daily Huddles 
Varje dag underhålls förbindelserna till tidplanen inom WWP i form av ett kort 
uppsamlingsmöte, kallat Daily Huddle (DH). Här träffas laget för att snabbt ge en 
uppdatering kring gårdagens prestation samt förtydliga dagens planerade insats. De dagliga 
mötena anses vara ett av de viktigaste verktygen inom LPS för att försäkra flödeseffektivitet 
inom produktionen. Genom den löpande konversationen inom laget etableras en bra grund 
för att snabbt lösa avvikelser från WWP. Det är av stor vikt att projektledarna/platschefen 
skapar en förståelse inom laget att de dagliga uppsamlingsmötena är den drivande kraften 
bakom engagemanget till tidplanen. Mötet ska max ta 10 minuter. Riktlinjerna för 
uppsamlingsmötena är enkla (LCI, 2013): 
 

- Laget ska endast diskutera faktisk prestation kopplat mot vad som  
kommit överens om i WWP. 

- Mötet ska hållas så nära arbetet som möjligt, helst ute i produktionen. 

Learning 
Learning behandlar aktiviteter som utförts (Did). Steget innefattar mätning och övervakning 
av produktionen. Detta för att ständigt få underlag till att förbättra resultaten, allt enligt 
filosofin inom LP och LC. Resultatet av planeringen mäts genom verktyget Percent of Plan 
Complete (PPC) vilket enkelt ger en procentenhet på aktiviteter som blivit avklarade i tid 
enligt löften. PPC mäter alltså omfattningen av lagets förmåga att prognostisera vilket arbete 
de gemensamt kommer få gjort. PPC skall finnas synlig för laget att se under deras WWP 
(LCI, 2017). 

TBR - Det visuella rummet 
Planerna som laget producerar inom LPS gestaltas visuellt i ett rum. Lean Construction 
Institute kallar rummet för The Big Room (TBR) (LCI, 2017). Inom LPS är det viktigt att 
drivande beslut för projektet endast görs i detta rum.  Att samla allt arbete och visuellt 
demonstrera det ger åtkomst samt full transparens kring projektet för alla medarbetare. 
Praktiskt sker det genom att stora tavlor används där ansvarige för aktiviteter markerar löften 
till resten av laget genom att placera post-it-lappar med nödvändig information på tavlan. 
Lapparna bildar en tydligt visuell beskrivning över hur projektet ska styras samtidigt som 
högre engagemang till tidplanen genereras då löften kring aktiviteterna ges av den som ska 
utföra arbetet (Boverket, 2008). Nedan visas exempel på tavlorna som sätts upp i TBR. 
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Figur 2. Tavla där aktiviteterna visualiseras med hjälp av post-it-lappar. 
 
På post-it-lapparna ska finnas vad den aktiviteten är, hur länge den tar och vad den 
aktiviteten behöver för att kunna startas. Aktiviteterna ordnas i vanligt LP/LC-ordning från 
processens slutpunkt till början i ett dragande system av information om vad tidigare 
aktiviteter behöver leverera. När behovet för start uttrycks blir ansvarig för aktiviteten kund åt 
den försörjande aktiviteten innan (LCI, 2013). Ifall problem med bemötandet av kundbehovet 
uppstår och anses vara speciellt svårt att lösa samlas dessa “knäckfrågor” upp i en lista 
(Boverket, 2008).  
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Resultat 
Rekab är sysselsatt i många olika projekt där omfattning samt åtagande varierar stort. 
Planeringsmodellen skiljer sig en aning beroende på vilken upphandlingsform som grundar 
ansvaret i projekten. Det faller sig t.ex. naturligt att projekt där Rekab delar utförandeansvar 
även delar ansvaret för planering och då förenar andras metoder och system med sin egna i 
den gemensamma planeringen. Projektet som studien är skriven i anknytning till var en 
totalentreprenad vilket möjliggjorde en inblick i Rekabs egen planeringsmodell då de bar 
hela ansvaret för projektet.  

4.1 Rekab projektplanering 
Kring egna projekt utförs allt planeringsarbetet på kontoret vid byggarbetsplatsen och där 
skapas de primära styrande tidplanerna, vilka är “huvudtidplan” och “rullande veckoplan” 

Huvudtidplan 
Huvudtidplan är det överst styrande dokumentet som projektet vilar på för att fastlägga 
avgörande tidsmål. Den utformas av projektets platschef och baseras bland annat på 
geografiska förhållanden, arbetsmängder, estimerade enhetstider, ekonomi från 
kalkylberäkningar i anbudsskedet samt tillgängliga resurser inom organisationen. 
 
Huvudtidplanen demonstreras i form av ett Gantt-schema som är ett diagram där 
aktiviteterna presenteras i y-led och en tidslinje i x-led. Den tid aktiviteterna planeras ta 
motsvaras av horisontella staplar i diagrammet. Genom det här systemet ges en enkel 
överblick av vad som ska göras och när. 
 
Planens struktur byggs upp genom att aktiviteter placeras i tid beroenden av varandras 
slutförande. I de fall en aktivitet är beroende av en annan aktivitets färdigställande, trycker 
den tidigare aktiviteten fram starten av den andra. Planeringen etableras från starten av 
projektet med att den första aktiviteten som forcerar starten av nästa aktivitet ifall den är 
beroende av den första aktivitetens avslut. Aktiviteter som ej är beroende av varandra kan 
startas samtidigt eller då platschefen finner det passande. Detta beroendeanpassade sätt att 
justera en aktivitets start skapar en uppfattning om att projektet drivs fram på ett så effektivt 
sätt som möjligt. Det är huruvida ett stort åtagande för platschefen att garantera denna 
effektivitet. Platschefen måste besitta kompetens kring alla projektets aktiviteter för att 
presentera en trovärdig arbetstakt. Det kan vara lätt att se vad en störning i en aktivitet 
resulterar i men inte vad som orsakar den. 
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Rullande tidplanen 
Den rullande tidplanen är till sin utformning även den ett Gantt-schema. Platschefen och 
arbetsledaren, med viss assistans från lagbasen, ser till aktiviteter som ska ske inom den 
närmsta tiden (från 1 till 2 veckor fram) och gör ett mer detaljerat schema där arbetare knyts 
till aktiviteter. Det är i detta skede det blir tydligt vem som ska göra vad och när på bygget. 
Uppdateringen sker inte enligt en speciell struktur utan arbete fylls på sporadiskt då 
ansvarige uppfattar det som passande.  

Informationshantering 
Även kommunikationen avseende information kring tidplanerna varierar beroende på 
storleken av projekten. Idealt finns dock en idé om hur strukturen för kommunikation och 
uppföljning ska se ut. Projektet arbetet är skrivet i anknytning till är dock av en sådan 
karaktär att planering och kommunikation blir mer sporadiskt än vid mer stabila projekt. 
Strukturen kring kommunikation gällande planeringen har 3 fasta moment i form av möten 
men däremellan sker även tillfälliga uppdateringar kring planeringen i fikarum, på luncher 
eller ute i produktion. Det fasta mötena som styr och kommunicerar information kring 
planeringen är byggmöten, lagbasmöten och samordningsmöten. 

Byggmöten 
Mötet (BM) sker en gång i månaden där beställare och andra aktörer som är direkt bundna 
till projektet samt representanter från Rekab, med betydande roller i projektet, samlas för att 
diskuterar projektet. Under projektet som arbetet är skrivet i anknytning till samlades 
beställare, ansvarig från varje underleverantör och chefer från Rekab. Mötet följer ett 
protokoll som är designat för att ge en tydlig bild om projektets status gällande tid och 
ekonomi. Mötet ska även verka som ett fönster för platschefen att lyfta frågor kring större 
ÄTA-arbeten. Information från byggmöten gällande stora ändringar ligger som grund för 
ändring av huvudtidplanen. 

Lagbasmöten 
Lagbasmöten (LM) är en träff mellan lagbasen, ledande montörer och arbetsledaren. Ingen 
speciell struktur används under mötena utan tanken är bara att få en generellt överblick om 
vad som sker på arbetsplatsen, vad som ska ske närmast och vad som behövs för det. 
Syftet är att lösa dagliga hinder i produktionen och säkerställa att arbetet flyter på. 
Behoven som uppkommer kan vara exempelvis att det behövs utrymme för material eller 
ställningar eller att speciella verktyg krävs som behöver lånas. 

Samordningsmöten 
Samordningsmöten (SM) hålls vanligtvis varannan vecka men behovet av mötena är 
beroende på projektets karaktär. Ett projekt med mer varierande moment och störningar 
kräver mer frekventa samordningsmöten och vice versa. Vid dessa möten närvarar 
ansvariga montörer av installationer, lagbas, projektledare, arbetsledare och platschef. 
Respektive möte är styrt av ett protokoll som ska garantera att en bra uppfattning av 
projektets drift blir förankrat hos deltagarna. Här får platschefen och arbetsledaren sin 
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viktigaste information kring större begränsningar ute på arbetsplatsen. Mötena ska hålla sig 
till dessa betydande hinder för att inte bli alltför detaljerat. 

Problemhantering 
Under projektets gång bär platschefen och arbetsledare ansvaret för problemhanteringen i 
de fall projektet inte fortlöper enligt tidplanerna. Utvecklingen av projektet granskas genom 
konversation med arbetarna men även genom fysisk inspektion av projektet på 
byggarbetsplatsen samt vid möten. Ifall avvikelser identifieras bestämmer platschefen eller 
arbetsledaren vilken åtgärd som ska tillämpas. Detta kan till exempel vara tillförsel av extra 
arbetskraft. 
 
När korrigerande åtgärd inträffat genomförs en analys om vad som orsakat problemet för att 
bli bättre på att kunna hantera motsvarande problem i framtiden. Det finns utrymme för 
lärdomar att passas vidare till andra inom organisationen genom ett delat dokument som 
kallas “Erfarenhetsbanken”. Något som uppfattas som problematisk är att arbetslaget, vilket 
platschefen planerar utförandet åt, varierar i kompetens på individnivå. Arbetare X spikar 
undertak i en annan takt än arbetare Y. Denna osäkerhet går att reducera genom att alltid 
nyttja samma arbetslag men den koordinationen blir väldigt svårt i en organisation som alltid 
jobbar med flera olika projekt samtidigt. Det uppfattas även som att hinder för att följa 
tidplanen finns i att arbetslaget saknar engagemang mot planen och därmed litar för mycket 
på att styras av platschef och arbetsledare istället för att ta egna initiativ. 

Potential för utveckling 
Vid frågan om hur respondenterna såg på utvecklingsmöjligheter för Rekabs planering lyftes 
en del oro över att projekten är väldigt skiftande i omfattning och utformning. Det upplevdes 
även som att tiden dedikerad till att lära sig en ny planeringsmodell skulle stjäla mycket 
dyrbar tid som kan gå till faktiskt arbete. Det anses även finnas för lite tid mellan projekten 
för att platschefen skulle kunna sätta sig in ordentligt i en ny planeringsmodell för att kunna 
vara drivande i förändringen mellan de två modellerna. Det upplevdes dock finnas entusiasm 
för att fortsätta bli bättre på planeringen och nå uppsatta mål mer säkert. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
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5. Analys  
När skillnader och likheter mellan teorin och resultatet ska identifieras behöver det upprepas 
att Lean ska ses som värderingar vilka genomsyrar hela processer, inte bara en metod eller 
ett verktyg. Även fast teorins senare del i form av Last Planners verktyg är specificerade i 
detalj kan verktygens metodik och lärosätt spåras tillbaka till de värderingarna och principer 
som grundat produktionsfilosofin LP och LC. Analysen kommer därför behandla den 
teoretiska referensramen utifrån två perspektiv, en helhetsvy över konceptet samt en 
detaljerad vy över verktygen. 
 
Rekabs planeringsmodell är bara praktiskt beskrivet i det dagliga arbetet, i resultatet ges 
ingen uppfattning om varför deras planeringsmodellen ser ut som den gör, vilket redovisas 
för LPS i teoridelen. När resultatdelen är byggd på intervjuer blir den dock mer levande och 
dynamisk än klarspråket i teorin. Mycket av informationen kring rekabs planeringsmodell 
förekommer mellan raderna. Det är den infallsvinkeln på resultatdelen som helhetsvyn finner 
utrymme att appliceras genom. Båda perspektiven varvas under kapitlet. 

5.1 Målsättning och struktur 
Från den teoretiska referensramen och resultatet går det att konstatera att målsättningen för 
de båda tillvägagångssätten är densamma. Planeringen ska alstra den mest effektiva 
ordningsföljden av aktiviteter för ett färdigställande av det projekt planeringen syftar till. Utan 
tvekan finns dock strukturella skillnader i strategin för att nå detta. I diskussionen tillåts 
utrymme för spekulation kring varför det finns likheter och skillnader, men i detta kapitel 
redovisas bara vilka dessa är. För att vägleda resonemanget kring skillnader eller likheter 
sammanfattas de väsentliga poster där planeringsarbete utförs i de båda 
planeringsmodellerna. Posterna presenteras i fallande ordning gällande detaljrikedom i 
planeringen, från den mest generella till den mest ingående posten. 
 
Last Planner: Rekabs planeringsmodell: 

- Huvudtidplan - Huvudtidplan  
- Phase Pull Planning - Rullande veckoplan 
- Lookahead Planning 
- Weekly Work Planning 

 
Tydligt är att det finns strukturellt fler fasta planeringsposter inom LPS än Rekabs 
planeringsmodell. LPS konstruktion kräver alltså att planerarna avsätter fler fasta tillfällen 
varvid planering ska äga rum. Strukturen på planeringsarbetet beskriver dock inte mängden 
eller kvalitén på planeringsarbetet som utförs. För att undersöka likheter och skillnader 
behöver posterna granskas vilket görs i en egen rubrik nedan. 
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5.2 Skapande och nyttjande av information  
För att finna likheter och skillnader är det intressant att titta på de planeringsposter som 
båda modellerna förespråkar och undersöka hur lika eller olika de behandlar planering. Då 
utfallet av planeringen ska vara densamma är det värt att begrunda hur bra förutsättningar 
de olika modellernas poster har för att lyckas med detta. Hur posterna matas med 
information och i vilken utsträckning de olika posterna äger förmåga att förvalta 
informationen är parametrar vilka är viktiga att ställa mot varandra för att bedöma om LPS 
strategi på något vis kan hjälpa Rekabs modell. Därför jämförs hur, när och vem som 
behandlar informationen i de olika posterna. Nedan redovisas LPS-posterna och en 
förklaring på hur Rekabs modell behandlar liknande information i deras modell. 

Huvudtidplanen 
Då LPS behandlar Should-Can-Will-Did-processen och inte huvudtidplanen lämnas det 
oklart vem som bär ansvaret för utformningen av den inom konceptet. I Rekabs modell står 
det klart att platschefen har det ansvaret. Till utformningen är huvudtidplanen visuell inom 
rekabs modell vilket går i linje med LPS generella syn på hur resultat av planering ska 
redovisas. 

Phase Pull Planning 
Inom LPS följer PPP som första steg i planeringsgången. Här behandlas information från 
huvudtidplanen av projektets alla ansvariga utförare som delar upp projektet i etapper. Detta 
följer LPS-filosofin med väl satta systemgränser för att kunna arbeta med flödeseffektivitet. 
Antalet etapper beror på projektets milstolpar, alltså projektets karaktär. Aktiviteternas följd 
under etappen bestäms utifrån att alla deltagare delar med sig av information om vilken 
aktivitet som behöver vara klar innan deras aktivitet ska kunna börja.  
 
På Rekabs projekt som arbetet är skrivet i anknytning till är huvudtidplanen uppdelad i två 
etapper och även detta är styrt av projektets karaktär. Under projektet ska två byggnationer 
uppföras där den ena står för etapp 1 och den andra för etapp 2.  För Rekabs räkning sker 
denna uppdelning under utformningen av huvudtidplanen och ansvarig är platschefen. 

Lookahead Planning 
Nästa post inom LPS är LAP. Syftet är att alla ansvariga för aktiviteter i god tid ska få 
presentera vad de ser som stora hinder för deras kommande aktiviteter. Detta går närmast 
att koppla till Rekabs byggmöten där större hinder ska ha identifierats av platschefen för att 
sedan lyftas till de ansvariga med betydande roller i projektet. Återigen får platschefen ett 
ensamt ansvar medan LAP konstrueras av flera personer knutna till det direkta arbetet i 
processen. 
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Weekly Work Planning 
Efter LAP följer WWP. Här planerar alla ansvariga för aktiviteterna en detaljerad serie 
arbeten för kommande veckan. Planeringen utformas genom ett dragande av information 
från sista aktiviteten till första där alla deltagare kollektivt löser hinder som uppstår. Rekabs 
rullande tidplan är motsvarigheten till WWP. Det är den planering som sker närmast till 
aktiviteten och innehåller mest information kring utförandet. Dessa planer överensstämmer 
mycket i syfte men återigen finns tydliga skillnader för vem som bär ansvaret vid 
utformningen. 
 
Likt WWP:n finns fler aktörer från organisationen på plats och assisterar planeringen i 
Rekabs modell. Inom Rullande tidplanen har även arbetsledaren ansvar för att mata planen 
med information och utforma den. Informationen kommer från flera håll men huvudsakligen 
från lagbasmöten och samordningsmöten där ansvariga för aktiviteter delar med sig av vart 
projektet står och behöver. Båda planeringsmodellerna konstruerar i det här steget ett 
visuellt resultat av planeringen. Utformingen är visserligen annorlunda men finns åtkomligt 
för alla berörda att se. Huvudsakliga likheter mellan WWP och rullande tidplanen är att fler 
bär ansvaret för planeringen och att resultatet visualiseras, fastän på olika sätt.  
 
Olikheterna är att WWP når resultatet genom en sträng struktur och med ett klart regelverk 
om hur löften kring aktiviteterna får ges och när planeringen ska ske. Rekab förlitar sig på att 
involverade känner till aktiviteterna i den utsträckningen att de kan trycka arbetet framåt 
samtidigt som inblandade ska inse när den planeringen ska ske. WWP innehåller även mer 
information än rullande veckoplanen i form av vad behovet för start av aktiviteten är. 
Strukturen för utbyte av information visualiseras för jämförelse i bilderna nedanför. 
 
Last Planner 

 
Figur 3. Informationshantering inom Last Planner 
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Rekab Projektplanering 

 
Figur 4. Informationshantering inom Rekab 

5.3 Kommunikation 
Resultaten från planeringsmodellerna tjänar sitt syfte först när de realiseras ute på 
byggarbetsplatsen. För detta krävs att utföraren av arbetet vet vad som ska göras och när. 
De båda modellerna skiljer sig väsentligt från varandra i hur de ämnar att ge denna 
förståelse ute på arbetsplatsen. Inom LPS sker detta naturligt genom att ansvarig eller den 
faktiska utföraren själv ger löften till resten av arbetslaget om vad aktiviteten är och när den 
ska ske. Den enskilde utföraren får även en inblick i de andra utförarnas sysselsättning 
genom deras löften. Då dessa förpliktelser visualiseras i TBR:en finns även all information 
tillgänglig att se vid behov.  
 
Inom Rekabs planeringsmodell på projektet förlitar sig kommunicerandet av aktiviteterna på 
att lagbasen eller arbetsledaren verbalt berättar för utövaren vad som ska göras och när. 
Informationen finns tillgänglig i rullande veckoplanen men det mest naturliga för en arbetare 
är att fråga arbetsledaren eller lagbasen vad som ska göras härnäst.  
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Strukturen för kommunikation visualiseras för jämförelse i bilderna nedanför. 
 
Last Planner 

 
Figur 5. Kommunikationsflöde inom Last Planner 
 
 
Rekab Projektplanering 

 
Figur 6. Kommunikationsflöde inom Rekab 
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5.4 Problemhantering 
Ingen av planeringsmodellerna lovar att produktionen aldrig stöter på problem. Det är viktigt 
för båda modellerna att upptäcka hinder för produktionen och kunna hantera dessa på bästa 
möjliga sätt. Här slutar likheterna mellan modellernas problemhantering. LPS använder sig 
nämligen av hela lagets kollektiva uppfattning av projektet för att vid specifika tillfällen se en 
bestämd tid framåt i processen för att identifiera hinder. Rekabs modell förlitar sig igen 
enbart på platschefens intuition för när och var hinder kan uppstå.  

5.5 Erfarenhetsåterföring 
Inom LPS överförs lärdomar kring projektet till resten av arbetslaget genom 
kommunikationen i TBR. I de fall avvikelser uppkommit diskuteras öppet så att man på bäst 
sätt kan lösa dessa. Att lära sig av sina misstag och dela med sig av kunskap är något som 
LPS uppmuntrar. 
 
På Rekab finns det digitala dokumentet Erfarenhetsbanken där lärdomar kan skrivas ner och 
nås när man helst vill. De finns alltså sparade men det är upp till medarbetaren att anteckna 
lärdomen i dokumentet och läsa på kring andras lärdomar. 

5.6 Generell sammanfattning 
LPS fokuserar, i större grad än Rekabs planeringsmetod, på tydligt engagemang och 
bredare ansvarsfördelning från fler medarbetare i organisationen. Både i planerandet men 
även i utförandet. Metoden är inkluderande gentemot verksamhetens alla arbetare, 
tjänstemän som fackmän. De klara riktlinjerna metoden bygger på syftar till att bredda 
omfånget av information vilken ligger som bas för beslutsfattande gällande planeringen. Det 
förhållningssättet skapar en grund till att organisationen har möjlighet att jobba flödeseffektivt 
mot att reducera slöserier. Det resulterar också i att serien aktiviteter i processen är väl 
förankrat i verkligheten på grund av att de närmast utförandet får säga sitt om situationen ute 
på byggarbetsplatsen. Fler planeringstillfällen rekommenderas än i Rekabs modell. Dessa 
tar tid från utförarnas faktiska arbete, men mötena är korta. Uppskattningsvis tar planeringen 
upp mellan 55-85 minuter/vecka, en tid som organisationer måste värdera mot de väntade 
fördelarna av det engagemanget. 
 
Metoden Rekab jobbar efter är mindre inkluderande av utförare vilket resulterar i det 
traditionella styret där arbete triggas av givna order. Då utföraren av en aktivitet exkluderas 
ur planeringen och tilldelas arbete blir processens som bäst resurseffektiv. I metoden 
fördelas ansvaret för hela processen på ett fåtal personer i organisationen med platschefen i 
centrum.  
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6. Diskussion/Slutsatser 
Den ny- och ombyggnation som karaktäriserar Rekabs projekt är väldigt varierande i sitt 
utförande. Det är svårt för ett sådant varierande projekt att planeras i detalj en lång tid fram. 
Det blir då en process där flexibilitet ute på byggarbetsplatsen behöver prioriteras.  
Rekabs planeringsmodell bygger på att utförarna inte tar något ansvar i projektplaneringen. 
På det viset kan utförarna bli satta till ett visst arbete som behöver göras just då utan att de 
riskerar att bryta ett löfte att utföra ett annat arbete. Här finner arbetet en ingång till att 
applicera LPS filosofi på Rekabs modell. Det är enligt LPS inkluderandet av fler 
medarbetare, speciellt de närmast utförandet, som slöserier i produktionen elimineras eller 
reduceras mest effektivt. Inkluderandet är också nyckeln till skapandet av ett dragande 
system av information vilket LPS förklarar som väsentligt för att effektivisera serien 
värdeökande aktiviteter i processen. Enligt analysen finns skillnader mellan de båda 
modellerna gällande ansvarstagande genom hela planeringsprocesserna. Det finns då enligt 
teorin en möjlighet att presentera förbättringsåtgärder längst hela Rekabs process. Detta 
kommer dock inte göras då hänsyn till Rekabs oro över att LP är tidskrävande och oviljan att 
helt förändra deras planeringsarbete ska tas. 
 
Betraktande den avvägningen kommer det vara centralt i diskussionen att hitta en lämplig 
nivå på fördelningen av ansvar i organisationen gällande planeringen. Fördelningen ska 
resultera i att viktiga delar ur LPS följer med men att tiden som upptas av utförare reduceras 
jämfört med vad teorin rekommenderar. Allt för att göra implementeringen av 
förbättringsåtgärderna rimlig. Dessa premisser för förbättrningsåtgärderna kräver att en 
noggrann värdering behöver göras gällande LPS delmoment. De ska sorteras i förväntad 
nytta kontra kravet av tid och förändringen av Rekabs planeringsprocess innan 
förbättringsåtgärder från de presenteras. Vilka förbättringsåtgärder som introduceras 
kommer även vara starkt vägt mot projektets karaktär och att den nya förbättrade modellen 
lättare kan accepteras i de fall det finns element av den gamla kvar. Resultatet från 
intervjuerna tolkas som att det behöver finnas en viss form av igenkänningsfaktor i den 
förbättrade modellen. 
 
När LPS delmoment ska rangordnas efter nytta mot investerad tid faller det naturligt att, 
under omständigheterna på Rekabs projekt, fokusera på delmoment som behandlar 
planering närmare utförandet. Aktiviteter närmare i tid blir mindre påverkade av den naturliga 
variationen i projektet och ger deltagarna i planeringen en god möjlighet att effektivt tillföra 
information så att inte tid går till spillo. Avvägningen att inte implementera de mest 
övergripande delmomenten ur LPS skapar dock vissa komplikationer till modellen. De 
underliggande momenten kräver att deltagarna besitter kunskap kring projektets tänkta 
utveckling en bra bit i framtiden. Detta medför att vissa modifikationer inom strukturen för 
delmomenten behöver göras för att de ska kunna appliceras på Rekabs modell. 
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6.1 Implementeringen av LPS 
Premisserna för diskussionen utesluter att LPS implementeras i sitt tidigaste stadie, PPP. 
Detta åtagande lämnas i sin nuvarande utformning hos Rekab där platschefen med hjälp av 
arbetsledaren bär ansvaret för att dela upp projektet i etapper. Då sparas en del av 
åtagandet från utförarna vilket går i linje med Rekabs rädsla att planeringen stjäl tid från 
faktiskt arbete. 
 
Det blir även svårt att implementera LAP, nästa steg i LPS planeringsgång, i sitt tänkta 
utförande då den förutsätter att alla deltagare, även utförarna, har en förståelse för 
projektets tänkta utveckling 6 veckor fram i tiden. LAP huvudsakliga syfte är att identifiera 
större hinder i produktionen som kan störa projektets utveckling med hjälp av hela 
arbetslagets kollektiva förståelse för produktionen. [1] Förslaget är att Rekab använder sig 
av samma intervall på mötena som LAP, men inte har samma deltagare närvarande. 
Platschefen och arbetsledaren rekommenderas få hjälp av lagbasen med arbetet samtidigt 
som framförhållningen förkortas från 6 veckor till 3 på grund av projektets karaktär. 
Lagbasen behöver då briefas om den tänkta utvecklingen av projektet före arbetet sätts 
igång. Denna modifikation av LAP resulterar i att arbetet med hindrena blir kontinuerligt  
och att synpunkter från ett perspektiv närmare produktionen tillkommer genom lagbasens 
närvarande.  
 
Det vore ansvarslöst mot LPS som koncept att vidare exkludera utförarna från 
planeringsprocessen. Så länge som medarbetare närmast utförandet utesluts från 
planeringen kan inte ett effektivt dragande informationssystem skapas. Något som är 
centralt i LPS filosofi. I planeringsprocessen följer WWP, vilken är tätt knuten till Rekabs 
Rullande tidplan i syftet att styra aktiviteterna. Det är från WWP som element ska lånas för 
att förbättra planeringen inom Rullande tidplanen. Även här följer modifikationer av 
delmomentet WWP för att passa in i Rekabs modell.  
 
Rullande tidplanen utformas av platschefen och arbetsledaren baserad på information från 
främst samordningsmöten och lagbasmöten. Detta tillvägagångssätt räcker långt i praktiken 
för att nå en hållbar planering. Det finns enligt LPS filosofi dock ytterligare bättre 
förutsättningar att skapa en pålitlig tidplan, i de fall mer information hämtas från de som utför 
arbetet. Det finns även andra fördelar som teorin berättar följer av deltagandet från 
utförarna. Mycket intressant är det ökade engagemanget till tidplanen som skapas inom 
arbetslaget när deras arbete inte utförs från en order, utan kommer från en gemensam 
överenskommelse inom arbetslaget. Dåligt engagemang mot tidplaner från utövare är, som 
sagts i resultatet, ett befintligt problem hos Rekab idag. 
 
Inom WWP ska en enskild utförare ta ansvar för en viss aktivitets färdigställande under 
nästkommande vecka. Inom Rekabs projekt anses detta orimligt då utföraren har begränsad 
förståelse för projektets tänkta utveckling enligt försummandet av PPP och modifieringen av 
LAP. Därför behöver även det individuella ansvaret begränsas. Förslaget är att WWP endast 
behandlas på lagnivå istället. Den enskilde utförarna ska få tillgång och resonera kring den 
tänkta serien aktiviteter men serien godkänns bara som grupp vid det tänkta mötet. [2] 
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Intervallet för dessa möten är densamma som för WWP, en gång i veckan. Mötena ska vara 
bestämda till dag, tid och plats vilka inte ändras under projektet. På mötet ska platschefen, 
arbetsledaren och utförare för kommande veckas aktiviteter vara på plats.  
Platschefen och arbetsledaren visar upp ett förslag på nästa veckas aktiviteter. Planen 
utformas likt tidigare genom information från lagbasmöten och samordningsmöten. Planen 
förklaras både verbalt och visuellt, enligt LPS metod. Visuellt visas planen förslagsvis upp i 
den form av Gantt-schema planen har idag. Viktigt är att alla deltagare förstår aktiviteterna 
och eventuella beroenden mellan dem. Lika viktigt är att det finns en förståelse bland 
deltagarna att planen ska bedömas som grupp utifrån möjligheten att uppfylla målen. Målet 
är att skapa en diskussion inom arbetslaget om vad som behöver levereras mellan 
deltagarna för att skapa ett flöde i produktionen och nå tidsmålen. Begränsningarna i 
ansvaret ligger i att den enskilde utföraren ej placerar en post-it-lapp med löften i ett TBR. I 
de fall att arbetslaget vill revidera den föreslagna aktivitetsföljden bär platschefen och 
arbetsledaren det ansvaret. Detta tillvägagångssätt liknar då WWP och skapar de fördelar 
som följer med att medarbetare närmast utförandet av aktiviteter förbinder sig till tidsplanen. 
I arbetslaget skapas kunder och leverantörer vilket gör det lättare att se den kortaste och 
mest värdeökande kedjan av aktiviteter för att nå målen för arbetslaget enligt LPS. 
 
Ytterligare en förbättringsåtgärd enligt LPS metod som rekommenderas är att strukturellt 
arbeta med erfarenhetsåterföring likt LPS metod. Inom metoden används PPC men den är 
inte direkt applicerbar på Rekabs modell. [3] Förslaget är att kopiera PPC i den mån att det 
finns ett fast tillfälle då lärdomar diskuteras. Detta utförs enligt LPS inom WWP och blir 
därför naturligt att placera under det nya mötet till Rekabs modell som presenterats ovan. 
Erfarenhetsbanken, vilken Rekab använder idag, tjänar fortfarande sitt syfte och 
rekommenderas fortsätta användas på det sättet den görs idag. 
 
[4] Vidare rekommenderas att addera en strikt daglig uppföljning av Rullande tidplanen. 
Projektets varierande karaktär spelar ingen roll längre när planeringen rör föregående dag 
samt dagen uppföljningen sker på. Detta, tillsammans med att det planerade arbetet för de 
dagarna är väl känt hos utförarna, möjliggör att LPS appliceras i sin tänkta utformning 
genom Daily Huddles. DH skapar en plattform för lagmedlemmarna att dela åsikter om vad 
som uppnåtts dagen innan samtidigt som problem för flödet av produktionen kan lyftas. 
Dessa möten är enligt LPS vad som vidhåller och förstärker förbindelsen till tidsplanen. 

6.2 Sammanfattning av förbättringsåtgärder 
1. Implementera delar ur Lookahead planning för att utöka och strukturera  

sitt arbete kring att förhindra större begränsningar i produktionen.  
2. Implementera delar ur Weekly work planning för att bredda den  

informationsbas som grundar Rullande tidplanen och samtidigt skapa  
engagemang från utförarna till den planen. 

3. Att, likt Last planner system, ha ett fast tillfälle för erfarenhetsåterföring  
inom arbetslaget. 

4. Implementera Daily huddles för att följa upp Rullande tidplanen. 
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6.3 Väntade resultat av förbättringsåtgärderna 
Det traditionella planeringsarbetet som Rekab nyttjar är ett system som förutsätter att 
produktionen ska flyta på enligt förutbestämda starttider och färdigställanden av aktiviteter. 
Tidplanerna som utformas tar liten eller ingen hänsyn till om en aktivitet verkligen är redo att 
starta eller huruvida utförarna av arbetet inom aktiviteten är redo för insatsen. Detta system 
ställer väldigt höga krav på platschefen tillsammans med arbetsledaren som, i den 
traditionella planeringen, har ensamt ansvar för att tidplanen ska hållas. 
 
Tanken bakom förbättringsåtgärderna är att ge Rekab en möjlighet att känna på filosofin 
som LPS grundats på. Centralt är att lyfta in fler medarbetare i planeringsprocessen utan att 
tid för arbete riskeras att slösas. Syftet med det är att bredda informationsomfånget som 
grundar planeringen men främst att förankra planerade aktiviteter i utförarna samt erbjuda 
dem total transparens till projektets tänkta utveckling. Teorin tolkas på ett sätt vilket ger 
dessa förväntade resultat av förbättringsåtgärderna. 
 

- Ökat engagemang till tidplanen från medarbetare som tillåts  
delta i planeringsarbetet. 

- Utförarna är bättre förberedda att starta en aktivitet då de är  
medvetna om vad som ska göras och när. 

- Utvecklad respekt mellan ledning och utförare då jobb inte 
trycks ut till arbetare från ledning. Utförarna får vara med och 
resonera kring planeringen. De får berätta vad de behöver av 
ledningen för att kunna utföra arbetet. 

- Serien planerade aktiviteter blir bättre förankrad i verkligheten 
och kommer då koncentreras på vad som faktiskt kan utföras 
på byggarbetsplatsen. 

- Underlättad erfarenhetsåterföring inom arbetslaget. 
 
Dessa nya eller ökade förutsättningar för Rekabs planering tolkas enligt detta arbete som en 
bättre grund för deras projekt att stå på för att lyckas levereras enligt tidplaner. Fokuset på 
att utföra arbete som verkligen behövs och kan göras, kan tänkas markant reducera de 10% 
av produktionskostnaderna som idag försvinner i oanvända maskiner och väntetider.  

6.4 Svårigheter med implementeringen 
Detta arbete behöver också belysa hinder för implementeringen av förbättringsåtgärderna. 
Förbättringsåtgärderna innebär en förändring och i det ligger största hindret enligt detta 
arbete. Det kan i en organisation uppskattas finnas tre sorters inställningar till förändring, en 
intresserad, en obrydd och en motstridig. Vid implementeringen av förbättringsåtgärderna är 
det troligtvis utförarna som känner sig något av dessa eftersom deras situation förändras 
mest. De ska få ta mer ansvar. Det är därför väldigt viktigt för implementeringen att 
platschefen tror på förändringen för att utförarna ska tro på den. 
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I förbättringsåtgärd 2 finns det utöver den egna organisationen även underentreprenörer 
(UE) som ska delta i planeringsarbetet av Rullande tidplanen. Dessa kommer i början av 
implementeringen eller i de fall samarbetet mellan Rekab och är nytt inte känna igen 
processen. Detta kan skapa viss förvirring hos UE men även här ligger ansvaret på 
platschefen att motivera processen. 
 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Intressant för vidare förståelse för syftet och målet i arbetet vore att följa Rekab under den 
tid och efter förbättringsåtgärderna implementeras. Genom den studien skulle medarbetares 
uppfattningar kring väntade resultat av förbättringsåtgärderna analyseras, samtidigt som 
reella skillnader i slöserier och hållbarhet inom planeringen undersökas. Det skulle kunna 
addera kvantitativ data i analysdelen och möjliggöra en grundligare diskussion om ämnet. 
Det skulle även kunna belysa svårigheter med implementeringen och ifrågasätta teorin 
utifrån faktisk data från byggproduktionen. 
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8. Appendix 

Appendix A - Frågeformulär 
1. Vilka planerar idag ett projekt hos Rekab? 

 
2. Vilka tidplaner utformas? 

 
3. Hur kommuniceras tidplaner ut till berörda? 

 
4. Vilken typ av uppföljning gällande tidsplaner görs? 

 
5. Hur ser problemhanteringen ut ifall förseningar har uppstått? 

 
6. I snitt, hur långt fram i tiden planeras aktiviteter i detalj och när  

kommuniceras dessa ut till berörda? 
 

7. Upplever du att det finns problem med planeringen? 
 

8. Har du förslag på hur planeringen skulle kunna bli bättre? 
 

9. Vilka hinder upplever ni finns i organisationen för att lära er 
ett nytt sätt att planera projekt på? 
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