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Förord 
 

Den här studien behandlar kassaflödet och affärsprocessen hos en hustillverkare. Då 

dagens bostadsbrist är ett aktuellt samhällsproblem har ämnet känts relevant ur den 

aspekt att vi kunnat bidra med kunskap om hur vårt fallföretag och hustillverkare kan 

arbeta med sitt kassaflöde och affärsprocessen. Hustillverkning och byggprojekt är 

kapitalkrävande och proaktivt arbete är väsentligt för framtida överlevnad. 

Kunskapsbasen vi byggt upp under studiens gång känns ovärderlig inför kommande 

arbetsliv. Därför vill vi tacka alla som varit delaktiga i denna studie där framför allt 

fallföretaget ska ta åt sig lite extra ära. Fredrik Karlsson som varit vår handledare 

under studiens gång ska ha ett stort tack till all konstruktiv kritik vi erhållit, samtidigt 

som Fredrik hela tiden utmanat oss och fått oss att vilja dyka djupare i problemet och 

studien. Alla andra personer som varit en del av de kontinuerliga seminarierna vill vi 

också rikta ett stort tack till då ni under varje seminarium gett oss nya inblickar och 

idéer.  

 

Återigen, ett stort tack till alla de som medverkat och varit en del av studien, vi hade 

inte lyckats utan er! 

 
Viktor Odenbrink                                                     Viktor Johansson 
 
______________________                                     ________________________ 
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Sammanfattning 
Magisteruppsats i företagsekonomi 

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet VT 17 

Författare: Viktor Odenbrink och Viktor Johansson  

Handledare: Fredrik Karlsson 

Titel: Utveckla kassaflödet genom hela affärsprocessen 

 

Bakgrund och problem: 

Bostadsmarknaden är en viktig del av samhället där ökad bebyggelse är en 

förutsättning för att säkerställa framtida bostäder. Dessvärre tenderar 

befolkningstillväxten att öka i en snabbare takt gentemot antalet bostäder som byggs. 

Vidare är det inte alltid enkelt att motivera ett byggprojekt då det sträcker sig över en 

lång tid, kräver stort kapital och således innebär risker. Kapitalkrävande projekt 

kräver därför eftertänksamhet då det kan påverka kassaflödet negativt. Då studier 

saknas på hur kapitalbehovet och kassaflödet förhåller sig till affärsprocessen för 

byggföretag och hustillverkare vill vi tillsammans med vårt fallföretag titta närmare 

på detta. Ett stabilt kassaflöde är viktigt för framtida överlevnad och därmed också 

för framtida bebyggelse. 

 

Syfte: 

Syftet med detta arbete är att kartlägga vårt fallföretags affärsprocess och kartlägga 

kapitalbehovet genom hela affärsprocessen. Vidare syftar studien till att utifrån 

kartläggningen ge förslag på hur företaget kan styra och effektivisera kassaflödet 

genom affärsprocessen. Studien syftar också till att bidra med kunskap om hur 

hustillverkare och byggföretag kan styra och effektivisera sina kassaflöden genom 

hela affärsprocessen.   

 

Metod: 

Under denna studie har fallstudien som metod legat till grund för den forskning som 

bedrivits. Det empiriska underlaget har inhämtats med hjälp av ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Vidare har även observationer och dokument utgjort 

delar av det empiriska underlaget.  
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Slutsats: 

Att planera för när projekt antas är viktigt att beakta för att styra kassaflödet mellan 

olika årscykler. En god planering kan således påverka vilken produktmix företaget 

kan klara av samtidigt som en god planering kan resultera i vägval för när projekt ska 

antas. Vidare är det viktigt att granska genomloppstiden genom företagets processer, 

detta då en snabbare genomloppstid kan resultera i lägre kapitalbindning men också i 

snabbare inbetalningar. Genom en detaljerad processkartläggning kan företaget också 

visualisera kapitalbehovet genom affärsprocessen, vilket således kan agera som 

verktyg för att påverka betalningsströmmarna men också för hur och när fakturor ska 

skickas samt betalas. 

 

Nyckelord: 

Byggbranschen, hustillverkare, kassaflöde, affärsprocess, interna processer 
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Abstract 
Master of science in business and economics 

School of Business and Economics, Linnaeus University, Växjö 2017  

Authors: Viktor Odenbrink and Viktor Johansson  

Supervisor: Fredrik Karlsson 

Title: Develop the cash flow through the whole business process 

 

Background: 

The housing market is an important part of society, where increased housing is a 

prerequisite for ensuring future housing. Unfortunately, population growth tends to 

increase at a faster pace compared to the number of homes being built. Furthermore, 

it is not always easy to justify a construction project as it extends over a long time, 

requires large capital and thus involves risks. Capital intensive projects therefore 

require thoughtfulness as it may tend to affect cash flow negatively. As studies are 

lacking in how the capital requirements and cash flow relate to the business process 

for construction companies and house manufacturers, we want to look closer with 

our business case. A stable cash flow is important for future survival and therefore 

also for future housing. 

 

Purpose: 

The purpose of this work is to map the business process of our business case and 

map the capital requirement throughout the business process. Furthermore, the 

purpose of this study is to provide on the basis of the survey, suggestions on how the 

company can control and streamline the cash flow through the business process. This 

study also aims to provide knowledge about how house manufacturers and 

construction companies can control and streamline their cash flows throughout the 

business process. 

 

Method: 

During this study, case study has been the basis of the research conducted as a 

method. The empirical basis has been obtained through unstructured and semi-

structured interviews. Furthermore, observations and documents have also been part 

of the empirical basis.  
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Conclusion: 

Planning for when projects are assumed is important to take into consideration for 

managing cash flow between different annual cycles. Good planning can thus affect 

which product mix the company can handle and at the same time good planning can 

also result in the choice of when projects are to be assumed. Furthermore, it is 

important to review the throughput through the company's processes, as a faster 

throughput can result in less capital tied up but also faster payments. Through a 

detailed process mapping, the company can also visualize capital needs through the 

business process, thus acting as a tool for affecting payment flows, but also for how 

and when invoices are to be sent and paid. 

 

Keywords:  

Constructing sector, house manufacturers, cash flow, business process, internal 

processes 
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1. Inledning 
Kapitlet börjar med en kort introduktion som därefter följs av bakgrund och 

problematisering. Vidare beskrivs studiens frågeställning och syfte där avsnittet 

avslutas med studiens disposition. 

 
1.1 Introduktion 
I denna uppsats ämnar vi att behandla kassaflödet och affärsprocessen hos 

Hustillverkaren AB. Förfrågan om att utföra denna studie erhölls i slutet av år 2016 

från företaget. Fallföretaget är en hustillverkare som framför allt verkar på den 

svenska marknaden. Hustillverkaren AB har haft en stark tillväxt den senaste tiden 

och planerar att fortsätta växa kraftigt. Som en del av ett stort projekt tillfrågades vi 

att titta närmare på företagets affärsprocess och interna processer, från 

markexploatering till eftermarknadsundersökning. Markexploatering är i grund och 

botten ofta ett problem för markexploatörer, detta då själva exploateringen leder till 

ett negativt kassaflöde. Vidare är kassaflödet ibland negativt fram till dess att tillträde 

till bostäderna sker (Ekonomichef, 2017). Hustillverkaren AB märker givetvis av 

detta och är medvetna om problemet. Förutom markexploatering och försäljning av 

projekthus tillverkar företaget också skräddarsydda hus utifrån kundens behov. 

Vidare säljer företaget också standardiserade hus med mindre tillval jämfört med de 

Individanpassade husen (Ekonom, 2017). Hustillverkaren AB upplever att flödet från 

idé till färdigt hus tenderar att ta längre tid än nödvändigt, vilket uppkommer på 

grund av flaskhalsar och tidskrävande processer. Vidare kräver vissa 

produktkategorier mer resurser och tid medans andra produktkategorier kräver ett 

större kapitalbehov och således betungar kassaflödet mer. 

 

Flödet genom affärsprocessen består av en rad efterföljande processer där 

införsäljning är den första processen. Efter denna kommer en beredningsfas, 

kalkylfas, slutbeställningsfas, projekteringsfas, produktionsfas, färdigställandefas och 

avslutas med en eftermarknadsfas (Ekonom, 2017). Oavsett hustyp eller projekt löper 

samtliga produkter igenom delar av dessa processer men med lite olika ledtider 

(Projektledare, 2017). Vidare menar företaget och Materialplaneraren (2017) att 

produktionen inte är någon flaskhals utan att företaget snarare har utrymme för ökad 

kapacitet samtidigt som företaget betonar att produktionen bara utgör en liten del av 

den totala genomloppstiden. Då många av husen är olika sker heller ingen produktion 

mot lager, vilket betyder att tillverkning oftast sker mot order där de stora inköpen 
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sker när den så kallade slutbeställningen är lagd. Detta gör att företaget undviker 

stora lager och därmed kan använda de artiklar de köper in relativt snabbt. De 

tillfällen ett färdigvarulager uppstår är när ledig produktionskapacitet finns. Syftet i 

de fallen är att undvika stopp i produktionen och därmed tidigarelägga en order och 

tillverka projekthus där dessa hus sedan kan lagerhållas i moduler, vilket betyder att 

projekthusen kan agera som ett gummiband i produktionen. Inköp och produktion 

kan därför inte ses som bakomliggande faktorer till att affärsprocessen är mer 

utdragen gentemot vad företaget önskar (COO, 2017).  

 

De skräddarsydda och exklusiva husen, vidare benämnt som individanpassade hus är 

inte särskilt kapitalkrävande men de kräver mycket tid och resurser genom 

processerna. Standardiserade hus där kunden själv utformar sitt hus via internet 

betungar heller inte kassaflödet särskilt mycket samtidigt som flödet genom 

processerna för ett standardiserat hus löper smidigare, detta i kontrast mot de 

skräddarsydda individanpassade hus (Ekonom, 2017). Den sista kategorin är 

projekthus, det vill säga likartade hus som byggs vid större projekt. Beroende på 

projektets utformning påverkas kassaflödet vid projekthus lite olika samtidigt som 

affärsprocessen kan te sig i lite olika former. Utifrån företagets perspektiv är det 

därför intressant att studera hur det interna flödet och de interna processerna ser ut, 

vilket således betyder att vi har valt att fokusera på detta. Därmed faller också själva 

byggprocessen bort, detta då denna process är komplex samtidigt som den styrs och 

formas av många olika lagar. För att ni ska kunna förstå branschen, komplexiteten 

och flödet kommer studien dock att behandla byggprocessen ur ett teoretiskt 

perspektiv men inte ur ett empiriskt. Fokus kommer istället att hamna på det interna 

flödet genom organisationen.  

 

Som beskrivit investerar Hustillverkaren AB mycket i projekthusområden, vilket 

således innebär kapitalbindning i mark men också kapitalbindning och ett negativt 

kassaflöde under stora delar av projektets gång (Senior Advisor, 2017). Många lagar 

styr huruvida fakturering får ske inom denna bransch samtidigt som Hustillverkaren 

AB inte har några stora färdigvarulager. Företaget har också i förhållande till hela 

genomloppstiden en väldigt kort produktionscykel. Klassisk cash management om 

betalningsströmmar, lageröversikt och produktionsöversikt blir därmed inte direkt 

applicerbart för Hustillverkaren AB. Det gäller att finna alternativa vägar för att 
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påverka kassaflödet där en kortare affärscykel är en väg. Företaget upplever problem 

i den fas de nu befinner sig i med stort kapitalbehov, hög kapitalbindning och ett 

negativt kassaflöde. Vidare tenderar företagets affärscykel att vara mer utdragen än 

nödvändigt och därmed att de interna processerna är mer tids- och resurskrävande än 

vad de borde vara. I detta fall blir det därför intressant att fokusera på de interna 

processerna i kombination med betalningsflöden och utifrån detta vidta åtgärder och 

förändringar som kan ha en positiv påverkan på kassaflödet.  

 

 
1.2 Bakgrund 
Bostadsmarknaden är kritisk och har en stor påverkan på människor och Sveriges 

ekonomi. Bostaden är en central del i många människors liv där många väljer att 

investera stora delar av sitt kapital, detta för att kunna slå sig till ro, utveckla sina liv 

och känna trygghet. Bostäder är speciella utifrån deras långa livslängd och därför är 

det av stor vikt att bedömningar och prognoser av efterfrågan på bostäder blir så 

korrekta som möjligt, det vill säga hur bostadsmarknaden kan förändras och därmed 

var bostäder bör byggas (Eriksson och Gustafsson, 2015). I Sverige har 

bostadsbyggandet fluktuerat avsevärt från mitten av 1900-talet och efter krisen på 

1990-talet har bostadsbyggandet i Sverige ur ett historiskt perspektiv varit låg, 

framför allt i kontrast gentemot andra länder. Bostadsbyggandet har under de senaste 

åren haft en negativ trend och detta i kombination med en ökad befolkningstillväxt, 

vilket resulterat i att alldeles för få nya bostäder kommit ut på marknaden 

(Emanuelsson, 2015). 

 

Staten har ett stort inflytande på bostadsbyggandet där ett exempel är 

miljonprogrammet vars syfte var att under 1960- samt 1970-talet bygga en miljon 

bostäder, detta på grund av dåvarande hög bostadsbrist. De senaste decennierna har 

produktion av framförallt bostadsrätter ökat men andelen småhus har också ökat. 

Under de senaste åren har bostadsbyggandet tagit fart igen och flertalet av de aktörer 

som är verksamma på marknaden uppskattar att byggandet kommer fortsätta öka 

under den närmaste framtiden (Emanuelsson, 2015). 

 

På nästkommande sida visas figur 1 som överskådligt visar hur utveckling har 

förändrats vad gäller bostadsbyggande, detta i relation till antalet nya invånare under 

de senaste decennierna.  
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(Figur 1: Emanuelsson, 2015) 

 
År 2014 påbörjades byggandet av lite drygt 40 000 bostäder. Prognosen år 2015 var 

drygt 47 000 stycken och år 2016 uppgick antalet bostäder till ungefär 50 000. 

Ökningen är som påtagligast för flerbostadshus där hyresrätter och bostadsrätter 

ingår.  Mellan åren 2014 och 2016 ökade flerbostadshus årligen med ungefär 30 

procent där hyresrätter utgör en något större andel gentemot bostadsrätter. För 

småhus är ökningen något lägre och uppgår till 20 procent. Trots de höga 

byggvolymerna är diskrepansen gentemot befolkningstillväxten stor samtidigt som 

en ackumulerad bostadsbrist skett under flera år tillbaka. Byggandet av nya bostäder 

skulle årligen behöva uppgå till 70 000 fram till år 2020, detta för att återigen hamna 

i balans mellan utbud och efterfrågan. Dessa volymer av byggnationer motsvarar 

nästan det som byggdes när miljonprogrammet infördes, vilket därmed ställer höga 

krav på samtliga aktörer inom byggbranschen (Palmgren, Mogren och Jonsson, 

2015). 

 
En aktör som verkar inom denna sektor är Hustillverkaren AB. Företaget har sitt 

huvudkontor i södra Sverige och är ett av landets största företag vad gäller 

småhustillverkning. Den stora majoriteten av försäljning sker på den svenska 

marknaden. Hustillverkaren AB erbjuder bland annat totalentreprenad vid husköp, 

det vill säga att företaget ansvarar för hela byggprocessen. De två vanliga 

produkterna vid husköp är deras så kallade individanpassade hus och standardiserade 

hus. De individanpassade husen ger större valmöjligheter och flexibilitet. 

Standardiserade hus är enklare där kunderna via en hemsida väljer husmodell och 



  
 

5 

tillval. Företaget exploaterar också mark där de bygger projekthus, vilket innefattar 

radhus, kedjehus och bostadsrätter. Vidare har Hustillverkaren AB utifrån omsättning 

vuxit mycket de senaste åren. Under år 2012 omsatte företaget 384 miljoner kronor, 

år 2015 var omsättningen 876 miljoner kronor, år 2016 var omsättningen strax under 

1,2 miljarder kronor och företaget förväntas omsätta nästan 2 miljarder under år 2019 

(Business controller, 2017).  

 

Gale och Branch (1981) förklarar att företag som befinner sig i en stark tillväxtfas 

ständigt är i behov av rörelsekapital. Ett underskott och för lite rörelsekapital leder på 

lång sikt till kassadränering och därmed konkurs. Samtidigt kan ett överskott och god 

likviditet på sikt leda till en försämrad räntabilitet då pengarna som ligger i kassan 

inte ger någon vidare avkastning (Greve, 2003). Vidare menar Zayed och Liu (2014) 

att byggnadsprojekt är starkt korrelerade med risker och osäkerhet, där höga 

kapitalkostnader och kapitalbindning är de bakomliggande faktorerna. Zayed och Liu 

(2014) menar också att byggprojekt tenderar att ha ett negativt kassaflöde i början 

samtidigt som författarna förklarar att ett dåligt kassaflöde på sikt påverkar företag 

negativt och i värsta fall kan resultera i konkurs. Att aktivt arbeta med kassaflödet är 

därför av stor vikt (Hedman, 1991).   

 

1.3 Problemdiskussion 
Av landets 290 kommuner uppger 250 av dessa att det råder ett systematiskt 

underskott på bostäder, 37 av dessa upplever att det råder balans varvid tre 

kommuner menar att det råder ett överskott av bostäder. Produktivitetsutvecklingen 

inom byggsektorn är låg i Sverige vid jämförelse med exempelvis handel och 

tillverkning samtidigt som byggkostnaderna i Sverige ligger på en hög nivå i kontrast 

mot övriga europeiska länder (Andersson och Eriksson, 2016). Vidare menar 

Josephson och Saukkoriipi (2009) att bygg- och produktionskostnaderna är höga i 

konstrast mot andra branschers kostnader. Bostadsbyggandet har varit historiskt lågt 

under de senaste 20 åren vid jämförelse med övriga handelsländer i Europa och 

Nordamerika. Ett lågt bostadsbyggande i kombination med ökad befolkningsmängd 

leder till en obalans mellan utbud och efterfrågan. Prognoser indikerar att över 700 

000 bostäder behöver byggas fram till år 2025 för att återigen uppnå balans mellan 

utbud och efterfrågan. Bostadsmarknaden är dock komplex och det finns inte en 

enskild specifik åtgärd som löser alla problem (Regeringen, 2016).  Vidare finns det 
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dessutom en risk att det överbyggs i storstadsområden, där Stockholm utgör exempel. 

Då priset för mark dessutom är högre i dessa områden blir det viktigt för 

bostadsbolagen att ta bra betalt för marken och för bostäderna, detta är viktigt för att 

projekten ska bli lönsamma där det höga priset dock påverkar vilka som har 

möjlighet att köpa bostäderna. Politikerna har med andra ord ett stort ansvar, detta 

för att undvika den problematik som inträffade under finanskrisen på 90-talet. Idag 

vill politikerna att byggföretag och hustillverkare producerar i ännu större skala utan 

hänsyn till vilka typer av bostäder som byggs, vilket kan resultera i att fel sorters 

bostäder byggs i förhållande till vilka grupper som är i behov av bostäder (Dagens 

Industri, 2017). Marknaden för bostäder förväntas öka ytterligare och samarbetet 

mellan staten och kommunerna bör därför utvecklas för att lyckas tillfredsställa 

behoven på nationell och regional nivå. Även om trycket på bostäder är högt finns 

det vissa risker med bostadsproduktionen. Viktiga åtgärder är att förkorta plan- och 

byggprocessen samt erbjuda försäljning av statlig mark då den statliga marken är en 

förutsättning för ökat bostadsbyggande (Andersson och Eriksson, 2016; Regeringen, 

2016). 

 

Genfors och Söderström (2015) rapporterar tillgången på byggbar mark som en 

avgörande förutsättning för att bostadsbyggandet ska kunna fortsätta. Landets 

kommuner äger mycket mark och kan därmed kontrollera när och hur mycket av den 

byggbara marken som ska gå till försäljning. Många byggbolag försöker hitta 

attraktiva objekt där bebyggelse kan förekomma, dock försvåras detta arbete 

eftersom kommunerna oftast äger marken vid de mest attraktiva platserna (Genfors 

och Söderström, 2015). Enligt Caesar, Kalbro och Lind (2013) äger kommunerna 

tolv procent av all mark där pågående/planerat byggande av bostäder äger eller ska 

äga rum samtidigt som 75 procent av kommunerna innehar delar av mark där planer 

finns för framtida bebyggelse. Flera hustillverkare och byggbolag äger dock egen 

mark, vilket leder till en hög kapitalbindning för de företag som väljer att investera i 

dessa marktillgångar. En av de stora anledningarna till att företag väljer att binda 

kapital i mark handlar om att företagen vill säkerställa produktionsmöjligheter över 

en längre tid. I samband med att mark börjar användas för produktion av bostäder 

försöker företag förvärva ny mark. Under tider då behovet av bostäder inte är lika 

påtagligt är byggföretag mindre intresserade av att binda kapital i markinnehav, detta 

jämfört med tider då behovet av bostäder är mer påtagligt (Genfors och Söderström, 
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2015). Konjunkturen är en aspekt som därför har en stor påverkan på 

bostadsbyggandet då en lågkonjunktur kan resultera i en lägre 

investeringsbenägenhet jämfört med när konjunkturen går upp. Samtidigt påverkas 

investeringsgraden hos konsumenter av hur attraktiva markerna är att bebygga. 

Därför är företag mer benägna att binda kapital på attraktiva marker (Johansson et al. 

2013).   

 

Kapitalbindning och kassaflöde går hand i hand där kassaflödet hos ett företag utgörs 

av dess in- och utbetalningar där grunden för ett förbättrat kassaflöde handlar om att 

påverka dessa betalningsströmmar. Förbättringsarbete kan bland annat ske utifrån 

betalningsfrekvenser, tiden för betalningar samt eventuella risker (Greve, 2003). I 

vissa projekt uppstår det situationer där projektet kräver stora ekonomiska utlägg, 

vilket leder till ett kassaflöde som är i obalans på grund av stora utbetalningar i 

början av projektet och där inbetalningarna först erhålls senare under projektet, detta 

innebär också risker som företag måste hantera och vara medvetna om. Att 

identifiera denna typ av risk och därefter planera utifrån risken är därför viktigt, detta 

för att kunna påverka och försöka minimera riskerna (Cooper och Chapman, 1987). 

 

Kapitalbindning och risker är därför starkt förknippat med byggbolag då majoriteten 

av intäkterna först uppstår när bostäderna är klara för inflyttning. Kostnaderna 

däremot inträffar innan och under bygget, vilket betyder ytterligare utbetalningar 

(Genfors och Söderström, 2015). Enligt en studie som behandlar kinesiska 

byggbolag menar Zou, Zhang och Wang (2007) att byggprojekt tenderar vara unika i 

sin karaktär då de karaktäriseras av komplexa processer samt kapital- och 

tidskrävande processer. Vidare förklarar författarna att riskerna är stora och att det 

inte går att eliminera riskerna men att riskerna kan minimeras genom 

riskmedvetenhet och proaktivt arbete. Flanagan och Norman (1993) belyser vikten av 

att identifiera vilka osäkerheter och risker som finns inom byggsektorn, detta då 

denna bransch karaktäriseras av osäkerheter och risker. Byggindustrin står inför en 

mängd olika oväntade, okända och oförutsägbara faktorer som kan påverka 

byggandet. Att kostnader överskrids samt avvikelse från tidsplanen är risker som är 

starkt korrelerade med byggprojekt (Akintoye och MacLeod, 1997). Avvikelse från 

tidsplanen är inte ovanligt då projekten ofta är väldigt långa. Mark som inte är 

detaljplanerad kan innebära en total byggprocess på tio år tills dess att ett 
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flerbostadshus står färdigt (DN, 2016). Bostadsbyggande är tidskrävande och ett 

enskilt hus kan ta upp till ett år att färdigställa efter att bygglov och inköp har gjorts 

(Ekonom, 2017). Bara husbygget på tomten tar mellan 15-22 veckor att genomföra 

(Anebyhusgruppen, 2017; Myresjöhus, 2017). Detta indikerar därmed att 

utbetalningar kan ske långt innan dess att inbetalningar erhålls (Genfors och 

Söderström, 2015).  

 

Greve (2003) menar att det går att påverka kassaflödet genom att påverka tiden för 

när betalning sker samt frekvenserna för betalning. Van Weele (2002) förklarar att 

minskad kapitalbindning leder till ett bättre kassaflöde där Hallgren (2002) menar att 

det då är av stor vikt att planera organisationsflödet, kapitalanskaffningen och 

kapitalanvändandet. Därmed optimeras kapitalet och kapitalbindningen minskas då 

företag utnyttjar sina resurser effektivt. Förkortade ledtider, en flödesorienterad 

organisation och snabba leveranser leder därför till ett förbättrat kassaflöde. 

Utgångspunkten i resonemanget handlar helt enkelt om att få in pengar vid ett 

tidigare skede, vilket kan ske genom en kortare affärscykel (Ljung, Nilsson och 

Olsson, 1998). Greve (2003) menar också att kassaflödet kan förbättras genom att 

reducera tidsåtgången för processer och aktiviteter där Modig och Åhlström (2012) 

menar att en vanlig bakomliggande faktor till utdragna flöden är flaskhalsar i 

separata processer. Vidare menar författarna att om ett företag kan reducera 

flaskhalsar blir flödet genom organisationen snabbare, vilket går i linje med Ljung, 

Nilsson och Olssons (1998) resonemang om att en kortare affärscykel leder till ett 

bättre kassaflöde. 

 

Ett bra kassaflöde leder alltså till en förbättrad likviditet hos företagen, vilket också 

fungerar som drivkraft och som incitament för företag att aktivt arbeta med sina 

kassaflöden (Larsson, 2000). Cash management bör därför ses som ett omfattande 

och utbrett begrepp och kan således syfta till att se över hela affärs- och 

produktionsprocesser och hur betalningsströmmarna ter sig inom företaget. 

Utveckling av alla typer av processer och rutiner som kan bidra till ett bättre 

kassaflöde kan därför ingå i definitionen cash management (Larsson et al., 2013).   

 

Att reducera kapitalbindning är alltså en viktig del vid styrning av kassaflödet. 

Genom bra rutiner och processer går det att reducera tiden från dess att order läggs 
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till dess att inbetalning från kund sker. Att se över och minska affärscykeln och dess 

processer leder därför till att kassaflödescykeln minskar och det kapital som ligger 

bundet där (Larsson et al., 2013). Enligt Abrahamsson och Karlöf (2011) är det 

viktigt att synkronisera aktiviteter och uppgifter för att få välfungerade flöden och 

processer i organisationen där processerna i sig innehåller såväl operativa som 

administrativa aktiviteter. Bergman och Klefsjö (2007) betonar vikten av en 

sammanhängande kedja där respektive aktivitet är beroende av föregående aktivitet. 

Processutveckling handlar om att reducera kostnader, erhålla högre kvalitet samt 

förkorta ledtider. Genom att börja med en kartläggning och visualisera processerna 

kan en indikation ges på var förbättringar kan åstadkommas (Belekoukias, Garza-

Reyes och Kumar, 2014). Vidare menar Bergman och Klefsjö (2007) att kontinuerlig 

processförbättring är bättre än att implementera kortsiktiga och tillfälliga lösningar.  

 

Sammanfattningsvis går det konstatera att bostadsmarknaden växer och att 

efterfrågan på bostäder är hög samtidigt som utbudet är lågt (Regeringen, 2016). 

Hustillverkare och byggföretag är därför måna om att investera i mark när tillfälle 

ges, detta för att säkerställa framtida försäljningar och produktion. Att investera i 

mark och att bygga hus är dock projekt som leder till stora utbetalningar, hög 

kapitalbindning och under en lång tid ett negativt kassaflöde (Genfors och 

Söderström, 2015) där samtidigt Andersson och Eriksson (2016) förklarar att Sverige 

i förhållande till övriga EU-länder har höga byggkostnader. Josephson och 

Saukkoriipi (2009) beskriver också att denna bransch har höga bygg- och 

produktionskostnader i förhållande till övriga branscher i Sverige. Vidare förklarar 

Zou, Zang och Wang (2007) komplexiteten med kinesiska byggprojekt och vikten av 

proaktivt arbete för dessa. Det finns dock inga studier som behandlar komplexiteten 

och det proaktiva arbetet inom den svenska byggindustrin, en avsaknad som borde 

vara viktig då Sverige har höga byggkostnader gentemot många övriga länder. 

Företag i inom den svenska bygg- och husbranschen tenderar därmed att binda 

kapital under en lång tid.  

 

Att styra och effektivisera kassaflödet blir därför en viktig och generell styrparameter 

inom hela den svenska bygg- och husbranschen, detta då ett bra kassaflöde och en 

bra likviditet leder till att företagen kan fortsätta växa och överleva på lång sikt 

(Larsson, 2000). Vidare blir ett företags balansomslutning större om företaget binder 
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mycket kapital, vilket således ger utslag på avkastningen på det totala kapital och 

därmed företagets lönsamhet. Genom att påverka frekvenserna och tiden för när 

betalningsströmmarna sker gör att företagen kan förbättra sitt kassaflöde och sin 

lönsamhet (Larsson et al., 2013). Inom bygg- och husbranschen erhålls 

slutbetalningen vid större projekt först vid inflyttning, vilket betyder hög 

kapitalbindning under lång tid och ett negativt kassaflöde under stora delar av 

projekten (Genfors och Söderström, 2015). Vidare regleras denna sektor av lagar och 

regler för när fakturering får ske, vilket således leder till att storleken på en faktura 

och när den får skickas kan vara svårt att påverka. Däremot går det att påverka 

affärscykeln och en kortare affärscykel leder till en kortare kassaflödescykel och 

mindre kapitalbindning, vilket samtidigt betyder att företagen kan erhålla 

slutbetalningen vid ett tidigare skede (Larsson et al., 2013). Problematiken leder till 

att studien ämnar att besvara nedan frågeställning. 

 

1.4 Frågeställning 

Hur kan Hustillverkaren AB styra och effektivisera sitt kassaflöde genom hela 

affärsprocessen?  

 
1.5 Syfte 
Syftet med detta arbete är att kartlägga Hustillverkaren AB's affärsprocess samt 

analysera kapitalbehoven genom hela affärsprocessen. Vidare syftar studien till att 

utifrån denna analys ge förslag på hur företaget kan styra och effektivisera 

kassaflödet. Studien syftar också till att bidra med kunskap om hur och varför 

hustillverkare och byggföretag i mer generell mening kan styra och effektivisera sina 

kassaflöden genom hela affärsprocessen.   
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1.6 Studiens disposition 
Nedan följer studiens disposition där en kort sammanfattning om respektive kapitel 

klargör för vad varje avsnitt innehåller. 

 

Kapitel 2: Metod 

Kapitlet klargör för de vägval vi gjort när vi inhämtat teoretisk och empirisk data. 

Avsnittet ger därmed en bild över hur forskningen bedrivits och hur vi erhållit 

resultatet. 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Under detta avsnitt presenteras studiens teoretiska grund där första delen behandlar 

byggbranschen. Den teoretiska grunden kommer tillsammans med det empiriska 

underlaget att agera som material till analysen. Vidare i avsnittet beskrivs cash 

management, byggstyrning, flödesstyrning och projektstyrning. Kapitlet avslutas 

med teorier om processer och processutveckling. 

 

Kapitel 4: Empirisk datainsamling 

Under kapitlet presenteras information som inhämtats från intervjuer, observationer 

och dokument. Det empiriska materialet är strukturerat utifrån produktkategorierna 

standardiserade hus, individanpassade hus och projekthus.  

 
Kapitel 5: Analys 
Det empiriska underlaget analyseras utifrån den teoretiska grunde. En analys 

kommer att ske efter varje empiriskt avsnitt av en produktkategori, detta för att 

analysera kapitalbehovet genom affärsprocessen för respektive produktkategori. 

Vidare i studien kommer således det aggregerade kapitalbehovet analyseras 

tillsammans med en analys på processdetaljerad nivå.  

 

Kapitel 6: Slutsats 

Resultatet utifrån frågeställningen presenteras under detta kapitel. I slutet av studien 

presenteras också förslag till vidare forskning, det vill säga forskning som kan utgå 

och använda sig av resultatet från denna studie. 
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2. Metod 
Avsnittet beskriver processen och det tillvägagångssätt som använts för att erhålla 

den teoretiska referensramen samt det empiriska materialet men också hur studiens 

resultat har erhållits. 

 
2.1 Anonymitetskrav 
Fallföretaget i denna studie har valt att vara anonyma, detta då de anser att känslig 

information kring deras interna processer, betalningsflöden och betalningsvillkor 

kommer att delges publikt. Vidare i denna studie kommer vi därför att benämna 

fallföretaget som Hustillverkaren AB. Deras tre olika produktkategorier kommer 

därför att benämnas som standardiserade hus, individanpassade hus och projekthus.   

 
2.2 Fallstudie 
I detta fall har vi fått ett uppdrag från Hustillverkaren AB, vilket enligt Lundahl och 

Skärvad (2011) medför att en fallstudie lämpar sig för studien. Eftersom fallet, 

kartläggningen av de interna processerna och förståelse för sambandet mellan 

effektivisering av processer, kapitalbindning och likvida medel är komplext blir fallet 

tidskrävande, vilket gör att endast ett företag blir godtyckligt att studera. 

Komplexiteten gör också att studien behöver mycket djup, vilket Lundahl och 

Skärvad (2011) framhäver som en fördel med fallstudien som metod, det vill säga då 

djup och förståelse i sin kontext är viktiga delar när frågeställningen ska besvaras. Vi 

vill i studien inte bara kartlägga hur processerna och kassaflödet ser ut idag utan 

också hur kassaflödet hänger ihop med de beskrivna interna processerna, det vill säga 

affärsprocessen från markexploatering till eftermarknad. Därför blir det viktigt för 

oss att inte bara konstatera hur dessa processer ser ut idag utan också ställa oss frågan 

varför kassaflödet ser ut som det gör. Att förstå fallet på djupet och varför de interna 

processerna påverkar kassaflödet är en förutsättning för att vi ska kunna påverka och 

förbättra kassaflödet. Yin (2007) menar därför att fallstudien lämpar sig som metod, 

detta då studier som berör frågorna hur och varför ska besvaras. Woodside (2010) 

argumenterar också för fallstudien som metod om studien syftar till att få fördjupad 

kunskap om hur processer i en organisation fungerar. Ett enskilt företag, djupgående 

information, förståelse för kontexten i sitt sammanhang samt frågor som berör hur 

och varför gör att fallstudien lämpar sig bäst för denna studie.  

 

Yin (2007) beskriver att en nackdel med fallstudien som metod är att resultatet kan 



  
 

13 

bli svårt att statistiskt generalisera då endast ett företag utgör det empiriska 

underlaget. Vid en flerfallstudie hade resultatet varit lättare att generalisera men då vi 

erhöll ett praktiskt uppdrag från Hustillverkaren AB föll sig fallstudien som metod 

naturligt. Då syftet även är att bidra med kunskap om hur byggföretag och 

hustillverkare kan styra och effektivera sina kassaflöden genom affärsprocessen är 

det viktigt att studien blir användbar även för dem och därmed till viss del 

generaliserbar. Analytisk generalisering är enligt Yin (2007) ett sätt att kunna 

generalisera resultatet från en fallstudie. Genom att använda tillförlitlig teori, 

rationella resonemang och argumentation från empirin gör att delar av studien blir 

applicerbar även för andra företag. Därför kommer analysen kontinuerligt ställa de 

utvecklade teorierna mot den insamlade empirin och utifrån logiska resonemang 

sedan testa och utveckla teoretiska koncept. Denna fallstudie bidrar därför med 

kunskap kring ämnet som kommer till användning för liknande företag. 

 

2.3 Teoretisk materialinsamling 
I samband med att vi erhöll en förfrågan från Hustillverkaren AB om deras 

kassaflöde och interna processer såg vi en möjlighet till att utveckla den 

vetenskapliga grunden till ämnet, vilket gjorde fallet extra intressant och relevant. 

Zayed och Liu (2014) förklarar att hustillverkare och byggföretag får problem med 

hög kapitalbindning och höga kapitalkostnader i samband med byggprojekt. Gale och 

Branch (1981) poängterar samtidigt att företag som är verksamma inom branscher 

med hög tillväxt ständigt är i behov av mycket kapital. Det finns således en mer 

generell problematik där vi genom litteratur och vetenskapliga artiklar kunde bygga 

oss en djupare förståelse för ämnet. Google Scholar och OneSearch har använts för 

att återfinna relevant information kring ämnet där vi hela tiden har säkerställt 

artiklarnas trovärdighet, detta genom att försöka använda information från 

förhandsgranskade och vetenskapliga artiklar. De artiklar som inte har varit 

vetenskapliga har vi istället utgått från utgivarens trovärdighet och auktoritet. Vidare 

har information använts från många olika forskare och författare, detta för att öka 

trovärdigheten och neutraliteten i studien. 
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2.4 Empirisk datainsamling 
 
2.4.1 Intervjuer 
Syftet med denna studie är bland annat att kartlägga Hustillverkaren ABs interna 

processer och affärsprocessen samt kapitalets flöde genom processerna. För att förstå 

de interna processerna och dess samband med kassaflödet har intervjuer varit en 

viktig källa. För att kunna förstå hur de interna processerna ser ut idag har det varit 

viktigt att personen i fråga som utför aktiviteten i en process har fått förmedla sin syn 

och sin upplevda värld, vilket Kvale och Brinkmann (2014) framhäver som en fördel 

vid studier som involverar intervjuer. Bryman och Bell (2005) förtydligar också att 

det är intervjupersonens syn och inte forskarens upplevelse som ska vara i centrum 

vid intervjuer. Vi har strävat efter att vara flexibla i intervjuerna samtidigt som vi har 

försökt att erhålla utförliga svar från respektive respondent som därmed fört studien 

framåt. 

 
 
2.4.1.1 Semi-strukturerade 
Vid intervjuer är det viktigt att intervjupersonen känner en trygghet där Andersson 

(1985) förklarar att trygghet kan uppnås genom att samtalen upplevs spontana. Om 

den spontana känslan ska uppstå är det viktigt att intervjupersonen får utrymme till 

flexibilitet. Vidare behöver intervjufrågorna inte ställas i den ordningsföljd de är 

formulerade utan ordningsflöden bör kunna ändras, vilket då ökar möjligheten till 

spontana konversationer. Vi har bland annat använt semi-strukturerade intervjuer 

med utgångspunkt från teman tillsammans med en intervjuguide, vilket ökar 

flexibiliteten för intervjupersonen och där vi samtidigt har fått möjlighet till att ställa 

följdfrågor till de personer som har intervjuats (Bryman och Bell, 2005). Semi-

strukturerade intervjuer har därmed varit relevant i vårt fall, detta då 

intervjupersonerna fått möjlighet till att vara flexibla samtidigt som vi har kunnat 

ställa följdfrågor om hur processerna fungerar och vilken påverkan de har på 

kassaflödet. 

 

2.4.1.2 Ostrukturerade intervjuer 
Vi har i vissa fall använt oss av ostrukturerade intervjuer, vilket enligt Bryman och 

Bell (2005) innebär att den som intervjuar ställer en eller ytterst få frågor och 

därefter låter den intervjuade svara fritt. Vidare menar författarna att detta ofta 

resulterar i att intervjupersonen får lyfta fram det som de anser vara relevant. Denna 
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typ av intervju påminner om ett vanligt samtal i dess utformning. Vi har använt oss 

av detta tillvägagångssätt främst i samband med våra observationer. Utgångspunkten 

har varit att låta personen som utför en viss aktivitet berätta om aktiviteten samtidigt 

som personen i fråga på ett pedagogiskt tillvägagångssätt kunnat visa oss vad som 

verkligen sker vid en viss aktivitet. Utifrån personens föredrag har vi kunnat ställa 

frågor på saker vi reagerat på och uppmärksammat. Vidare har ostrukturerade 

intervjuer legat till grund för intervjuer vid ett tidigt skede i studien, detta då vi ville 

att intervjupersonen skulle introducera oss i det berörda ämnet. Genom detta 

tillvägagångssätt har vi kunnat skapa oss en förförståelse för det studerade ämnet då 

vi har låtit intervjupersonen beskriva och utveckla resonemang, vilket också har 

inneburit att vi inte har varit styrande under samtalen. 

 

2.4.1.3 Intervjuguide 
En avgörande aspekt vid utformning av en intervjuguide är att utgångspunkten i 

guiden ska utgå från den utformade frågeställningen. Därför är det högst relevant att 

som forskare ställa sig frågan vilken information som behöver inhämtas för att 

frågeställningen ska kunna besvaras. Det är viktigt att kunna karakterisera den bild 

som intervjupersonerna anser vara viktig i relation till den aktuella frågeställningen 

eller de teman undersökningen ämnar att besvara. En synnerligen viktig aspekt är att 

frågorna som utformats är relevanta och motsvarar de teman eller de områden där 

intresse finns, där det dock är viktigt att det är intervjupersonens perspektiv som 

framhävs (Bryman och Bell, 2005).  

 

Vi har planerat och utformat en intervjuguide eftersom vår intention har varit att 

eftersträva en viss ordningsföljd i de teman som är av intresse, detta för att det ska 

finnas en logisk ordningsföljd bland frågorna som berör de aktuella områdena. Även 

om en viss ordningsföljd är att föredra har vi eftersträvat en viss flexibilitet när det 

gäller i vilken ordning frågorna ställs, detta för att få tillgång till värdefull 

information när tillfälle givits, vilket också Alvesson (2003) menar är viktigt. För att 

kunna besvara studiens frågeställning har vår ansats varit att intervjufrågorna ska 

utformas på ett sätt som kan gynna undersökningen men vi har samtidigt varit 

försiktiga med att vara för specifika i våra formuleringar. I samband med 

intervjuerna har vi även tagit andra aspekter i beaktning där exempelvis 

intervjupersonens roll i företaget har beaktats. Arbetsrollen kan påverka personens 

kunskap kring ämnet men där vi genom empirisk datainsamling från intervjuer, 
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observationer och material avser att öka objektiviteten i studien. Utöver dessa 

aspekter har vi således strävat efter att använda ett förståeligt språk för 

intervjupersonerna (Bryman och Bell, 2005).  

 

2.4.2 Inspelning och transkribering 
Varje intervju har vi valt att spela in och transkribera, detta för att i efterhand enkelt 

kunna återfå information. Bryman och Bell (2005) anser detta som viktigt för att 

kunna analysera intervjuerna på djupet vid ett senare tillfälle. Att spela in och 

transkribera blir än viktigare för oss då vi använder oss av mer flexibla intervjuer i 

både ostrukturerat och semi-strukturerat format. Genom att spela in och i efterhand 

transkribera har vi under intervjun istället kunnat fokusera mer på det som 

intervjupersonen beskrivit, enkelt kunnat avvika från intervjuguiden och samtidigt 

kunnat ställa följdfrågor.  

 
2.5 Urval 
Relevanta undersökningspersoner är enligt Holme och Solvang (1997) viktigt för en 

lyckad studie. I vår studie har det varit av stor vikt att inhämta material från personer 

som har en bra överblick över hela verksamheten samtidigt som personer med 

kompetens inom specifika områden också utgjort en viktig del i urvalet. Då syftet är 

att kartlägga företagets interna processer och kapitalets flöde genom affärsprocessen 

samt hur företaget kan styra och effektivisera sitt kassaflöde blir det av stor vikt att 

involvera personer som besitter kunskap kring kassaflödet och ekonomi men också 

personer som dagligen utför aktiviteter i de interna processerna. Bryman och Bell 

(2005) menar att lämplighetsurvalet är ett tillvägagångsätt för att komma i kontakt 

med relevanta undersökningspersoner. När respondenterna valdes tillämpades ett 

icke-slumpmässigt urval som är en form av lämplighetsurval. Denna typ av urval 

innebär att några människor som anses vara lämpliga för studien väljs ut då deras 

kunskap antas vara bäst lämpad för att ge svar åt studien (Bryman och Bell, 2005). 

Vår första kontakt var med fallföretagets styrelseordförande. Denna person 

hänvisade oss i sin tur till ekonomen hos Hustillverkaren AB. Beroende på vilken 

information vi avsåg att inhämta kunde ekonomen föreslå och hänvisa oss till de 

personer som var relevanta för det material och den information vi behövde.  
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Person Titel Ämne Datum Plats Typ Tid 
Anonym Business 

Controller 
Introduktion och 
företagsinformation 

2017-
01-17 

Hos företaget Ostrukt
. 

50 
min 

Anonym Ekonom Introduktion och 
företagsinformation 

2017-
01-17 

Hos företaget Ostrukt
. 

50 
min 

Anonym Chief operating 
officer (COO) 

Processer hos 
Hustillverkaren AB 

2017-
03-15 

Hos företaget Ostrukt
. 

70 
min 

Anonym Senior Advisor Markexploatering 
och kassaflöde 

2017-
03-27 

Hos företaget Ostrukt
. 

95 
min 

Anonym Kalkylchef Skiss/design, 
kalkyler och 
offerter 

2017-
03-27 

Hos företaget Ostrukt
. 

45 
min 

Anonym Säljare Försäljning 2017-
03-30 

Försäljnings-
kontor 

Semi. 45 
min 

Anonym Offertskrivare och 
kalkylator 

Kalkyler och 
offerter för 
individanpassade 
hus 

2017-
03-31 

Hos företaget Semi. 85 
min 

Anonym Slutbeställare för 
individanpassade 
hus 

Slutbeställning för 
individanpassade 
hus 

2017-
03-31 

Hos företaget Semi. 50 
min 

Anonym Kalkylator för 
standardiserade 
hus 

Kalkyl och 
slutbeställning för 
standardiserade hus 

2017-
03-31 

Hos företaget Semi. 40 
min 

Anonym Projektledare för 
projekthus 

Interna processer 
för projekthus 

2017-
04-10 

Hos företaget Semi. 130 
min 

Anonym Konstruktionschef Projektering 2017-
04-24 

Hos företaget Semi. 80 
min 

Anonym Ekonomichef  Betalningsflöde för 
projekthus 

2017-
04-24 

Hos företaget Ostrukt
. 

95 
min 

Anonym Projekthuschef Projekthus 2017-
04-26 

Telefon Semi 65 
min 

Tabell 1: Tabell över samtal och intervjuer 

 
2.5.1 Observationer 

I denna studie är processkartläggning en avgörande aspekt för att kunna identifiera 

de interna processernas förhållande till kassaflödet och kapitalbindning. Vi har valt 

att studera olika aktiviteter inom de interna processerna med hjälp av observationer 

för att erhålla en ökad förståelse. Under denna studie har det varit viktigt för oss att 

förstå processerna och hur flödet genom affärsprocessen hänger ihop men också dess 

relation till kapitalet och kassaflödet. Att observera processerna har gjort det lättare 

för oss att förstå hur kapitalet rör sig genom affärscykeln och därmed också var, hur 

och varför kapital binds genom flödet. Vi har således inte ämnat att observera 

personen som utför aktiviteter i processerna utan observationerna har syftat till att vi 

lättare ska förstå processerna och därmed också hela affärsprocessen.  
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Vid observationer är det av stor vikt att informationen är synlig för den som 

betraktar. Uppgifterna som observeras ska vara repetitiva och förutsägbara samt att 

förloppet inte får pågå under en alltför lång tidsperiod (Christensen et al. 2001). Vi 

har valt att tillämpa den roll Bryman och Bell (2005) benämner som observatör och 

deltagare, vilket innebar att vi har agerat som intervjuare samtidigt som vi 

observerat. Genom detta kunde vi öka tillförlitligheten och skapa oss en större 

förståelse för processen vi undersökte. Esaiasson et al. (2012) poängterar att 

observationer är en lämplig metod när det gäller undersökning av processer eftersom 

informationen som framkommer vid intervjuer kan skilja sig gentemot verkligheten. 

Observationerna har därmed varit ett bra komplement till intervjuerna. Christensen et 

al. (2001) påpekar även att observationer förknippas med risker. En sådan risk kan 

vara att observatören har stor inverkan på personerna som studeras, vilket kan 

resultera i att de studerade personernas beteende förändras under den tid som en 

observation sker. Då vi har inhämtat data från intervjuer, dokument och 

observationer kringgår vi denna risk, detta då det empiriska underlaget bygger på 

flera olika typer av källor. Att agera som observatör har resulterat i att vi enkelt 

kunnat skapa oss en bild över hur en specifik intern process fungerar. Då vi agerat 

som passiva deltagare har vi också haft möjlighet till att ställa eventuella frågor 

under processen gång, vilket har medfört att vi kunnat ta ställning vid eventuella 

oklarheter. 

 

Person Titel Process Datum Plats Typ Tid 
Anonym Materialplanerare Produktion 2017-

02-07 
Hos 
företaget 

Observation 60 
min 

Anonym Offertskrivare 
och kalkylator 

Kalkylering 
och offert 

2017-
03-31 

Hos  
företaget 

Observation 85 
min 

Anonym Slutprojektör Projektering 2017-
04-24 

Hos 
företaget  

Observation 80 
min 

Tabell 2: Tabell över observationer 

 

Produktionen har vi valt att observera då vi ville skapa oss en överskådlig bild över 

processen. Innan denna studie påbörjades tilldelades vi information om att 

produktionen inte var någon flaskhals utan snarare att möjlighet fanns till utökad 

produktion. Därför har det varit intressant för oss att observera denna process ur den 

aspekt att vi själva har fått skapa oss en bild över processen och därmed om våran 
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syn gått i linje med företagets. Vi har följt hela produktionsledet och haft kortare 

samtal med involverade medarbetare, vilket har resulterat i en bra bild över 

produktionens kapacitet. 

 

Kalkyleringsprocessen är en viktig del av affärsprocessen då bland annat priser och 

förhandlingsunderlag uppkommer där. Med hjälp av observationen har vi kunnat 

komplettera det material vi erhöll från intervjuer, vilket har gjort att vi har kunnat 

skapa oss en helhetsbild över kalkylavdelningens arbete. 

 

För att erhålla förståelse och fördjupad information om slutprojekteringen har vi 

också valt att observera denna process. Slutprojekteringen "taktas" mot 

produktionen, vilket gör processen till en viktig del av kedjan. Förståelse för denna 

process har därför varit av stor vikt. Med hjälp av observationen kunde vi skapa oss 

en bild över hur arbetet fungerar praktiskt och huruvida arbetet skiljer sig åt mellan 

de olika produktkategorierna. 

 
 
2.5.2 Organisationsdokument 
För att stärka det empiriska underlaget kan dokument och material agera som stark 

data i en fallstudie (Yin, 2007). Utöver intervjuer och observationer kommer 

dokument från Hustillverkaren AB att vara en viktig datakälla för oss. Vi har erhållit 

olika dokument kring försäljning, flöden och arbetsbeskrivningar. Dessa underlag 

blir ett viktigt komplement till primärdata från observationer och intervjuer där de 

dokumenten vi har erhållit i denna studie har varit privata.   

 

Från Titel Ämne Datum Typ Offentlig/Privat 
Anonym Ekonom Försäljningssiffror 2017-

03-15 
PDF  Privat 

Anonym COO Från idé till 
färdigt hus 

2017-
03-15 

PDF Privat 

Anonym Säljare Tillvägagångssätt 
från försäljning 
till inflyttning 

2017-
03-30 

PDF Privat 

Anonym Säljare Hur en 
slutbeställning ser 
ut 

2017-
03-30 

PDF Privat 

Anonym Projektledare Från idé till 
färdigt område 

2017-
04-10 

PDF Privat 

Tabell 3: Erhållna organisationsdokument 
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2.6 Analysmetod 
Alla observationer, intervjuer och dokumentinsamlingar har resulterat i mycket 

information och data. Enligt Alvehus (2013) finns då risken att informationen blir 

överflödig och svår att analysera. För att undvika detta avser vi att sortera och 

tematisera all data beroende på vilken typ av data som erhålls. Alvehus (2013) 

benämner detta som att sortera och tematisera där författaren samtidigt framhäver 

fördelen med att forskaren lättare kan komma åt rätt information vid ett senare 

tillfälle. Vidare beskriver istället Fejes och Thornberg (2015) detta steg som att 

kategorisera. I nästa steg valde vi att fokusera på de kategorier och teman som 

innehöll mest kärnfull information i förhållande till den valda teorin. Enligt Alvehus 

(2013) är detta viktigt då forskaren ges möjlighet till att reducera information som 

inte är relevant i förhållande till studien. Fejes och Thornberg (2015) beskriver detta 

steg som att koncentrera data för att då lättare kunna använda den information som är 

relevant. Då det idag inte finns några studier om hur företag inom denna bransch kan 

arbeta med sitt kassaflöde och kapitalbindning genom affärsprocessen är det enligt 

Alvehus (2013) viktigt att ämnet speglas ur en teoretisk och empirisk synvinkel. 

Detta kringgår vi genom att ha en bra struktur i analysavsnittet och kontinuerligt 

ställa teori mot empiri och vice versa.  

 

Då första delen av vårt syfte handlar om att kartlägga processerna samt kapitalets 

flöde genom processerna har vi valt att ha en analys efter varje empirisk genomgång 

av respektive produkt, det vill säga standardiserade hus, individanpassade hus och 

projekthus. Under den empiriska delen presenteras en kartläggning av processerna 

och vad respektive process syftar till. Vidare presenteras betalningsflödet under 

respektive produkt för att sedan resultera i en analys kring kapitalbindningen och 

kapitalets flöde genom affärsprocessen för respektive produkttyp. Detta blir 

väsentligt att göra för respektive produkt innan förbättringsförslag presenteras och 

helheten vägs in, detta då ny information kan framkomma vid respektive analys. De 

tre olika analyserna kommer också visa de mest kritiska delarna i företagets 

processer och därmed också var fokus och åtgärder bör vidtas, vilket resulterar i 

ytterligare en analys vars syfte är visa det aggregerade kapitalbehovet men också att 

utveckla den eller de processer som utifrån ett kassaflödesperspektiv inte är 

godtycklig. Vidare kommer analysen också behandla hur företag inom denna bransch 

kan styra och planera sitt kassaflöde. 
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Figur 2: Analysmodell 

 

2.7 Kvalitetskriterier  
Enligt Yin (2007) finns det fyra kvalitetskriterier som forskare bör sträva efter att 

tillgodose. Kriterierna benämns som begreppsvaliditet, extern och intern validitet 

samt reliabilitet. Det första kriteriet som benämns begreppsvaliditet handlar enligt 

Yin (2007) om hur forskaren ska behandla det insamlade materialet korrekt för att 

undvika subjektivitet. Vidare poängterar författaren att det finns tre olika metoder för 

att tillgodose begreppsvaliditet. Det insamlade empiriska materialet ska vara 

inhämtat från olika källor, en extern observatör bör granska materialet och låta 

informanter granska och kontrollera det insamlade empiriska materialet. Genom 

aktiv handledning och regelbundna seminarier har vi säkerställt studiens kvalitet med 

hjälp av externa observatörer. Detta är också enligt Jacobsen (2002) en viktig faktor 

för att kunna reproducera studien samtidigt som Svensson och Starrin (1996) 
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förklarar att studien då erhåller en högre grad av neutralitet. I studien har dessutom 

flera personer intervjuats, vilket betyder att vi har erhållit information från olika 

personer. Detta leder till en ökad objektivitet då information från flera olika personer 

agerat som empiriskt underlag. Utöver intervjuer har observationer samt olika 

dokument medfört att vi kunnat konkretisera processer och kassaflödet och därmed 

avspeglat verkligheten på bästa möjliga sätt. Innan studien publicerades skickade vi 

det sammanställda materialet till de personer vi intervjuade, detta för att säkerställa 

att våra tolkningar överensstämde med den information som respondenten medgav, 

vilket Svensson och Starrin (1996) menar är viktigt för trovärdigheten. 

 

Yin (2007) förklarar att intern validitet är användbar vid studier som antingen är 

förklarande eller kausala. Vidare beskriver Bryman och Bell (2005) intern validitet 

som en parameter för hur trovärdig och hållbar slutsatsen i den genomförda studien 

är. Yin (2007) förklarar att modeller kan användas för att styrka den interna 

validiteten då en modell kan utvecklas för att tydliggöra, motbevisa, uppvisa mönster 

alternativt visa på logiska förklaringar. För att slutsatserna ska bli korrekta är det 

viktigt att alla förklaringar till en företeelse har utvärderats. För att styrka den interna 

validiteten har materialinsamlingen samt analysen förklarats detaljerat, detta för att 

läsaren ska förstå vilka antaganden och slutsatser som har framställts. 

 

Den externa validiteten behandlar istället studiens generaliserbarhet. Den externa 

validiteten orsakar problem när det gäller fallstudier eftersom det är ett enstaka fall. 

Syftet med en fallstudie handlar inte om att resultaten generaliseras till en population 

utan snarare till en teori, vilket beskrivs som analytisk generaliserbarhet (Yin, 2007). 

Syftet med denna studie är att kartlägga de interna processerna inom Hustillverkaren 

AB och kapitalets flöde genom affärsprocessen och utifrån detta styra och 

effektivisera kassaflödet genom affärsprocessen. Studien ska även bidra med 

kunskap om hur andra hustillverkare och byggföretag kan styra och effektivisera 

kassaflödet genom affärsprocessen. Denna studie ska därmed vara överförbar, vilket 

Svensson och Starrin (1996) benämner som extern validitet. Vidare poängterar 

Bryman och Bell (2005) vikten av att resultatet ska vara möjligt att överföra och 

tillämpas inom andra sammanhang. Då studien bygger på tillförlitliga teorier samt 

rationella argumentationer och tankar från empirin menar Yin (2007) att den 

analytiska generaliserbarheten infrias eftersom resultatet från studien kan appliceras 
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på företag inom samma bransch.  

 

Det fjärde och sista kvalitetskriteriet benämns som reliabilitet. Yin (2007) beskriver 

att om en fallstudie utförs med samma tillvägagångssätt som en existerande fallstudie 

ska forskaren erhålla samma resultat som vid den första studien. Det är därför viktigt 

att på ett detaljerat och utförligt sätt beskriva vilka tillvägagångssätt och vägval som 

har gjorts, detta för att exakt samma fall ska kunna studeras och resultera i samma 

resultat. Yin (2007) menar att tillförlitligheten ökar om samma resultat kan uppnås 

igen. I studiens metodavsnitt har vi beskrivit vägvalen och tillvägagångssättet 

utförligt, detta för att läsaren ska förstå vilka val och varför valen har gjorts. Detta 

ökar reliabiliteten, vilket Bryman och Bell (2005) menar är viktigt för att studien och 

resultatet ska kunna reproduceras vid ett senare tillfälle.  

 

2.8 Etiska övervägande 
Det är av stor vikt att kritiskt granska de etiska aspekter som måste uppmärksammas 

innan en intervju påbörjas (Trost, 2010). Det finns fyra olika etiska krav som bör 

uppfyllas vid forskning, vilka benämns som informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman och Bell, 2005; Vetenskapsrådet, 

2002). 

 

Vid varje intervju och observation har vi varit noggranna med att klargöra för 

respondenten vad han eller hon bidrar med men också förklarat vad syftet med 

studien har varit. Vidare har respondenten blivit erbjuden att avbryta intervjun eller 

observationen vid behov samtidigt som respektive respondent i god tid fått ta del av 

intervjuguiden, vilket överensstämmer med det resonemang som Bryman och Bell 

(2005) och Vetenskapsrådet (2002) beskriver som informationskravet. Den 

förhandsinformation som respondenten erhållit innebär nämligen att risken för ett 

eventuellt avbrytande minskar, detta då respondenten varit medveten om vad han 

eller hon gett sitt samtycke till. Vid en eventuell avbruten intervju har vi varit måna 

om att då försöka använda det insamlade materialet fram till dess att intervjun 

avbröts, detta givetvis med respondentens samtycke och godkännande. Vidare har 

vår avsikt varit att endast använda det insamlade materialet till vår studie och som 

forskningsmaterial, vilket vi har tydliggjort för respondenterna. Innan varje intervju 

och observation har vi också varit noggranna med att fråga huruvida respondenten 
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ställt sig till att bli inspelad och därmed spelat in först vid ett samtycke från 

respondenten. Även om företaget har valt att vara anonyma har vi inför varje intervju 

och observation tydliggjort för kravet om anonymitet och förklarat för respondenten 

att de har möjlighet till att vara anonyma, vilket går i linje med 

konfidentialitetskravet. Då det insamlade forskningsmaterialet endast har använts till 

vår aktuella studie har således nyttjandekravet uppnåtts (Bryman och Bell, 2005; 

Vetenskapsrådet, 2002). Vid publikation av studien uppstår möjligheten för andra 

forskare att läsa studien och ta del av respondenternas information men där 

möjligheten till anonymitet och respondentvalidering gör att eventuella misstycke 

och feltolkningar har kunnat kringgås, vilket resulterat i att rätt information har 

publicerats. 

 

2.9 Metodkritik  
Det riktas viss kritik mot forskning som utgår från kvalitativ metod. Vanligtvis 

ifrågasätts studien och resultatets objektivitet, detta då risken vid kvalitativ metod är 

att forskarens egna värderingar blir framträdande i studien. Risken finns också att 

författaren etablerar en personlig relation till de personer som har varit delaktiga i 

undersökningen. Kritik riktas också mot att kvalitativ forskning kan tendera att vara 

svår att reproducera, detta då metoden inte är lika strukturerad som kvantitativ 

forskning samtidigt som kvalitativ forskning påverkas mer av forskarens kreativitet 

(Bryman och Bell, 2005). Vi har undvikit att bli för subjektiva genom 

respondentvalidering samt kontinuerliga handledningar och seminarier, vilket 

Jacobsen (2002) poängterar är viktigt för att en kvalitativ studie ska kunna 

reproduceras vid ett senare tillfälle. Vi har även använt oss av observationer för att 

erhålla en ännu djupare förståelse samtidigt som dessa har agerat som material för att 

säkerställa att det som framkommit vid intervjuerna överensstämt med verkligheten. 
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3. Teoretisk referensram 
I kommande kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Första delen av 

kapitlet behandlar teori om byggbranschen där informationen syftar till att ge 

läsaren en förståelse för branschen i helhet. Vidare i avsnittet behandlas cash 

management, vilket följs av information kring processer och processutveckling.  

 
 
3.1 Byggbranschen  
 

3.1.1 Byggprojekt 
Projekt är vanligt förekommande i byggsektorn där hustillverkare och byggföretag 

vanligtvis har flera pågående projekt som löper parallellt med varandra (Magnusson 

och Lemby, 1984). Vid ett projekt är resursanvändning och planering viktiga 

beståndsdelar med fokus på hur, när och var resurser används. Pengar, material och 

människor är vanligt förekommande resurser samtidigt som maskiner och kunskap 

också är viktiga resurser vid projekt (Nordstrand, 2008). Att standardisera 

byggprojekt kan vara svårt då varje enskilt projekt skiljer sig åt men trots detta finns 

det repetitiva aktiviteter som uppkommer oavsett projekt. Byggprojekt handlar därför 

till stor del om att effektivt utnyttja resurserna till att koordinera de tidsbegränsade 

aktiviteter och de delaktiviteter som projektet består av (Jannesson och Skoog, 2013). 

Olawale och Sun (2015) menar att effektivt resursutnyttjande och kostnadskontroll är 

av stor vikt inom byggprojekt då projekten ofta innebär stora investeringar. Vidare 

menar Nordstrand (2008) att markexploatering är startskottet för ett byggprojekt där 

målet vanligtvis nås när kunden får tillträde till fastigheten.  

 

3.1.2 Markexploatering  
Begreppet markexploatering är ett gammalt begrepp som används för att beskriva 

den verksamhet där markanvändningen förändras och uppförande av ny bebyggelse 

påbörjas. En markexploatering är ofta komplicerad på grund av att många beslut 

samt aktiviteter ska samordnas, detta då många aktörer och intressenter är 

involverade. Markexploatering är ett brett begrepp där begreppet innefattar alla 

nödvändiga åtgärder för att bostäder, kontor och olika typer av byggnader ska kunna 

byggas. Vidare omfattar begreppet också kompletterande åtgärder i form av olika 

fastighetsåtgärder. Det kan exempelvis handla om vatten/avlopp-system, 

värmeanläggningar, el- samt telesystem och gator. Markexploatering är således en 
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process vars startskott är en idé och där processen sedan fortskrider till dess att den 

nya bebyggelsen är färdigställd (Kalbro, 2007). Byggnation är den aktivitet som gör 

markexploateringen synlig. Innan byggnation finns det ett antal aktiviteter som måste 

genomföras innan byggnationen kan påbörjas; 

 

Projektinitiering: Det är i regel en fastighetsägare eller en kommun som kan initiera 

ett projekt. Vidare kan en initiering också komma från byggföretag vars syfte är att 

bygga och sedan sälja. De två vanligaste bakomliggande faktorerna till en initiering 

är att marken idag inte utnyttjas effektivt eller att exploatören har ett specifikt 

ändamål och således är i behov av mark (Kalbro, 2007). 

 

Planläggning/projektering: Efter en initiering gäller det att konkretisera 

exploateringsprojektet där enkla skisser eller detaljerade ritningar utgör underlag. 

Syftet med denna planläggning är att avgränsa mark då olika delar av ett område har 

olika syften. Delar av ett område kan exempelvis vara grönområden där andra delar 

utgörs av bostäder eller parkeringsplatser. Vidare handlar projekteringen om att sätta 

arkitekturen i fokus och hur byggnationen ska se ut och utformas (Kalbro, 2007). 

 

Tillståndsprövning: Många länder har restriktioner för vad som får byggas men också 

var det får byggas. I Sverige är det kommunen som ansvarar för tillståndsprövningar 

vid markexploatering och ett godkänt bygglov från kommunen är en förutsättning för 

att påbörja en exploatering (Kalbro, 2007).  

 

Markförvärv: Ett markförvärv är en förutsättning för att en exploatering ska ta vid. 

Ägar- samt fastighetsförhållande kan behöva anpassas om det inträffar förändringar 

av markanvändningen. Det kan exempelvis röra sig om att den nuvarande 

fastighetsindelningen är dåligt lämpad för den nya markanvändningen och att 

fastighetsgränser därmed måste justeras. Detta kan inträffa när exempelvis en väg 

ska byggas genom flera fastigheter (Kalbro, 2007). 

 

Finansiering: Att exploatera mark är kapitalkrävande då det också innebär 

investeringar i byggnader och andra anordningar. Finansiering blir således en viktigt 

faktor, vilket ofta sker genom lån (Kalbro, 2007).  
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Byggnationen: Denna aktivitet ansvarar byggherren för. Den som äger fastigheten är 

ofta den som agerar byggherre, vilket därmed kan vara en enskild person men också 

ett företag (Kalbro, 2007). 

 

Utvärdering: I samband med planläggningen, projekteringen samt byggnationen 

förekommer bedömningar av ekonomisk, teknisk och miljömässig karaktär som 

behandlar projektet. Bedömningarna kan bland annat behandla huruvida 

utformningen kan genomföras annorlunda men också hur de faktiska kostnaderna 

förhåller sig till de budgeterade kostnaderna (Kalbro, 2007).  

 

Vid en marköverlåtelse existerar bakomliggande faktorer av ekonomisk karaktär, 

faktorer som tas i beaktning innan men också under en markexploatering. Mark 

förvärvas ofta med en bakomliggande tanke om att en exploatering kan leda till en 

värdeökning. Vanligtvis förvärvar privata aktörer stora markområden i god tid eller 

tätt inpå en eventuell exploatering med syfte att bygga och sälja. Vidare kan också 

privatpersoner förvärva exempelvis en villatomt och därefter bygga ett hus. 

Förhoppningen om en värdeutveckling på marken är ofta ett bidragande incitament 

till markförvärvet (Kalbro, 2007). Nedan följer figur 3 som visar hur 

värdeutvecklingen uppstår vid en exploatering. 

 

 

(Figur 3: Schematisk bild över värdeutvecklingen vid en exploatering, Kalbro, 2007) 
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Marken som förvärvas kan vara jord- eller skogsbruksmark där marken också redan 

kan vara bebyggd. Det ökade förväntningsvärdet förklaras av att det uppstår 

förväntningar om att värdet på markanvändningen kommer förändras. Råmark är 

mark där en detaljplan saknas men där det finns en förväntan om att det ska byggas. 

Förväntningsvärdet uppstår då bedömningar sker från olika aktörer vars trovärdighet 

ibland kan ifrågasättas. Ett förväntningsvärde kan också uppstå från mer trovärdiga 

aktörer där politiker kan utgöra exempel. Då detaljplaner blir rättsligt bindande 

infinner sig en viss säkerhet, vilket förklaras av att det då finns en plan för hur 

marken ska användas och en värdeökning uppstår. Efter antagen detaljplan måste 

avgifter för exempelvis vatten/avlopps-anläggningar, fastighetsbildning och 

vägar/gator betalas, detta för att kunna påbörja byggnationen, vilket också resulterar i 

ytterligare värdeökning på marken. Efter dessa aktiviteter finns byggklar tomtmark 

och därmed ett specifikt marknadsvärde på tomtmarken samtidigt som det här 

existerar ett beviljat bygglov (Kalbro, 2007). 

 

Detaljplanen är en viktig aspekt under markexploateringsprocessen och det råder 

alltid en ovisshet om huruvida en detaljplan kommer antas eller ej. Detta resulterar i 

att företag kan välja mellan två olika typer av markförvärv. Det strategiska 

markförvärvet äger rum innan dess att detaljplanen är satt varvid ett så kallat 

plangenomförande är ett förvärv som sker efter att detaljplanen är framtagen. Ett 

strategiskt markförvärv är intressant för kommunen men också för privata 

byggaktörer, vilket kan förklaras av att det i detta skede är lättare att vara med och 

påverka detaljplanen. Vidare kan också alla involverade aktörer dra nytta av den 

värdestegring som uppkommer på marken. Ett markförvärv med plangenomförande 

handlar istället mer om att anpassa ägarförhållandena och fastighetsindelning. Därför 

blir det ofta dyrare att förvärva mark efter dess att detaljplanen är godkänd, vilket 

grundar sig på att det då inte råder samma osäkerhet om huruvida en detaljplan 

kommer antas eller ej (Kalbro, 2007). 

 
3.1.3 Entreprenadformer 
Vid ett projekt och byggnation samarbetar ofta flera olika yrkesmän och 

underentreprenader, vilket således innebär att det finns en rad olika typer av 

entreprenadavtal. Det är beställaren som avgör vilken entreprenadform och vilket 

entreprenadavtal som ska gälla (Nordstrand, 2008). 
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3.1.3.1 Delad 
En delad entreprenad kännetecknas av att beställaren ingår avtal med flera olika 

entreprenader där avtal inte upprättas mellan entreprenaderna. Under denna form är 

det beställaren som är ytterst ansvarig för samordning och ledning av projektet. 

Fördelen för beställaren under denna form är att beställaren kan styra och påverka de 

olika delentreprenaderna. Beställaren ansvarar också för projekteringen och bär 

också huvudansvaret för all samordning, vilket dock kan kringgås genom att upprätta 

ett avtal om att samordningsansvaret överförs till en specifik entreprenad. Det 

överförda samordningsansvaret resulterar i att entreprenaden då blir en 

huvudentreprenad (Liman, 2007; Nordstrand, 2008) 

 
3.1.3.2 General 
Under denna form skriver beställaren ett avtal med en entreprenad som då benämns 

generalentreprenad. Beställaren har dock fortfarande ansvaret för projekteringen men 

det blir generalentreprenadens uppgift att kontraktera alla underentreprenader. Det 

finns två olika typer av generalentreprenader där den första innebär att entreprenaden 

har all makt och därmed att beställaren får svårt att påverka vilka underentreprenader 

som väljs (Nordstrand, 2008). Vidare finns också alternativet att upprätta ett kontrakt 

som visar att det är beställarens ansvar att kontraktera alla entreprenader. När 

beställarens underentreprenader sedan har slutfört sitt arbete upprättas ett nytt avtal 

där avtalet visar att ansvaret återigen övergår till generalentreprenaden (Höök, 2008). 

En stor fördel med denna form är att samordningsansvaret vanligtvis hamnar på 

generalentreprenaden (Nordstrand, 2008). 

 
3.1.3.3 Total 
En totalentreprenad kännetecknas istället av att beställaren låter en entreprenad 

ansvara för hela projektet och byggnationen. Genom ett byggnadsprogram regleras 

beställarens krav som sedan entreprenaden får ta del av (Nordstrand, 2008). Höök 

(2008) menar att det är totalentreprenaden som bär det fulla ansvaret om eventuella 

fel uppstår. Vid eventuella anbudsgivningar på projekt presenterar olika 

entreprenader förslag på byggnation och utformning där beställaren sedan får 

bedöma vilken entreprenad som bäst uppfyller de krav som satts. Entreprenaden tar 

därför ofta hjälp av arkitekter och konsulter. I slutändan är det dock beställaren som 

tar beslut genom att väga in pris, kvalitet och utformning i sitt beslut. Detta resulterar 

i att den entreprenad som väljs kommer att agera totalentreprenad. Alla krav och allt 
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ansvar hamnar därmed på totalentreprenaden, vilket innebär att byggnation ska ske 

utifrån de uppsatta kraven och att byggnationen ska blir avsedd för projektets 

ändamål (Nordstrand, 2008). 

 

3.1.4 Byggprocessens utformning 
En byggprocess består av många olika steg där valet av entreprenadform påverkar 

hur stegen ser ut. Vissa aktiviteter kan löpa parallellt med varandra och de parter som 

är involverade i projektet är också de parter som bestämmer vilket tillvägagångssätt 

som är mest lämpligt (Nordstrand, 2008). Nedan följer en kortare beskrivning av de 

generella aktiviteterna under en byggprocess; 

 

• Förstudie: Den första aktiviteten är en utredning vars syfte är att avgöra om det 

finns behov av exempelvis nybyggnation eller ombyggnad. Under förstudien är 

det viktigt att förutsättningarna kartläggs för det eventuella projektet där de 

ekonomiska aspekterna vanligtvis är viktiga. Ska en nybyggnation ske är det 

viktigt att det finns tillgång till mark men också att förutsättningar finns för att 

dra vattenledningar. Vid färdigt utredningsarbete är det upp till byggherren att 

avgöra om projektet ska påbörjas eller ej. 

 

• Programskede: När förstudien är avklarad påbörjas en mer detaljerad utredning. 

Där vägs också förstudien in och all information sammanställs och resulterar 

därefter i ett byggnadsprogram. Villkor och krav konkretiseras i detta program 

och under detta skede påbörjas utformningen av byggnaden.  

 

• Projektering: Denna aktivitet består av de tre delarna gestaltning, 

systemutformning och detaljutformning. En gestaltning syftar till att identifiera 

bästa möjliga tillvägagångssätt för hur byggnaden ska konstrueras där vanligtvis 

arkitekten är den som tar fram ritningar. Systemutformning handlar istället om att 

utforma konstruktions- och installationssystem, vilket innebär att exempelvis 

ventilation och el beaktas. Vid detaljutformning ska eventuella frågetecken vara 

uppklarade där också en bygghandling utformas som entreprenaden sedan kan 

använda vid byggnation. 
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• Upphandling: Denna fas handlar om uppköp av tjänster och entreprenader. Vid 

en entreprenadupphandling erhåller beställaren anbud från anbudsgivarna där 

anbuden framtagits utifrån det förfrågningsunderlag som beställaren har utformat. 

Beställaren väljer sedan det anbud som passar bäst, vilket därefter resulterar i ett 

avtal med entreprenaden. 

 

• Produktion: Under denna aktivitet påbörjas byggnationen där material, personal 

och maskiner är viktiga resurser och där slutresultatet blir ett färdigt 

byggnadsverk. 

 

• Överlämnande: Vid färdig byggnation ska fastigheten överlämnas. Vid denna 

aktivitet är det av stor vikt att alla krav som ställts är uppfyllda, detta för att 

överlämnandet ska kunna ta vid. 

(Nordstrand, 2008). 

 

3.1.5 Byggstyrning 
Révai (2012) beskriver att byggföretag använder byggstyrning med målet om att 

utföra byggprojektet på bästa möjliga sätt. Vidare poängterar författaren att vilken 

styrning som är mest relevant beror på projektet samt vilka målen är och vilka 

resurser som finns tillgängliga. Planering är en viktig faktor för lyckad byggstyrning 

och därmed för att nå de uppsatta målen (Révai, 2012). Nordstrand (2008) menar att 

målen som sätts upp ofta kretsar kring tid, kostnader samt kvalitet. När målen är 

uppsatta påbörjas planering för hur målen ska nås och därefter kan projektet påbörjas 

(Nordstrand, 2008). Olawale och Sun (2013) förklarar att det är viktigt för 

byggföretag att förhålla sig till den utsatta tidsramen samt budgeten. Dessvärre är det 

vanligt förekommande att tidsförseningar uppstår men också att den uttalade 

budgeten överskrids, vilket betyder att det är av stor vikt att ständigt utvärdera och 

kontrollera tidsplanen samt kostnaderna (Olawale och Sun, 2013). Kostnad, tid och 

kvalitet är faktorer som byggindustrin och byggprojekt alltid tar ställning till där rätt 

balans mellan dessa är avgörande för huruvida projektet blir framgångsrikt eller ej 

(Zhang, Du och Zhang, 2014). Vidare är bygg- och produktionskostnaderna höga i 

denna bransch vid jämförelse med andra branscher varvid fokus på minskat slöseri 

blivit viktigare, detta då byggföretag vill reducera kostnader genom att utnyttja sina 

resurser mer effektivt (Josephson och Saukkoriipi, 2009). Vidare definierar 
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författarna slöseri enligt nedan; 

 

            "Aktivitet som förbrukar resurser men som inte skapar något värde"  

 

För byggföretag är det därför viktigt att förbättra aktiviteter, vilket kan ske genom att 

kartlägga och eliminera de aktiviteter som inte genererar värde åt kunden. Detta kan 

därmed ses som ett tillvägagångssätt för att reducera kostnader och tid (Josephson 

och Saukkoriipi, 2009). 

 

3.1.6 Projektstyrning 
Anthony (2014) beskriver att ett projekt utgörs av ett antal aktiviteter vars syfte är att 

nå de uppsatta målen utifrån de datum och de resurser som förutbestämts. Vidare 

förklarar författaren att ett projekt kan ses som avslutat när målen nås eller om 

projektet avslutas innan dess att målen är uppnådda. Hormozi, McMinn och Nzeogqu 

(2000) menar att det första stadiet i ett projekt handlar om att besluta om projektet 

ska antas eller ej, vilket betyder att korrekta beräkningar är viktigt för att lyckas ta ett 

bra beslut. Varje enskilt projekt består av olika risker, olika kostnader och olika 

förutsättningar, vilket försvårar arbetet. Om beslutet blir att projektet ska antas 

påbörjas en planering. Denna del är viktig då planeringen visar hur alla resurser ska 

användas för att nå det uppsatta målet där två viktiga planeringsverktyg är vanligt 

förekommande, vilka är en korrekt budget och ett detaljerat schema. Ett tidsschema 

är viktigt ur den aspekt att företag då kan säkerställa att projektet går i linje med den 

utsatta tiden och med hjälp av en budget kan företag säkerställa att kostnader inte 

överskrids. Under nästkommande fas förbrukas sedan resurser. Resursförbrukningen 

mäts i kostnad och tid varvid mätningarna jämförs med det planerade utfallet och om 

resultatet är i linje med det planerade. Under den avslutande fasen avläggs en rapport 

som syftar till att redogöra för hur projektet artat sig och hur projektet förhållit sig till 

budget och tid. Rapporten är sedan viktig att analysera då företaget kan dra lärdom 

av rapporten inför kommande projekt (Hormozi, McMinn och Nzeogwu, 2000). 

 

3.1.7 Betalningsflöden i byggsektorn 
Byggbranschen och husbranschen består av olika entreprenadformer vars syfte är 

detsamma, vilket är att uppföra eller renovera byggnader och anläggningar. Oavsett 

form börjar processer och aktiviteter sättas igång och kostnader och intäkter måste 

börja bearbetas (Hedberg, 1995). Valet av entreprenad påverkar dock inte 
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betalningsmönstret utan ofta görs en överenskommelse om betalning ska ske på 

löpande räkning eller om priset ska vara fast. Fast pris innebär att parterna 

bestämmer ett fast pris för arbetet, det vill säga en "klumpsumma". Reglering av pris 

kan dock ske i efterhand om det finns saklig grund för detta. Löpande räkning 

innebär istället att beställaren kontinuerligt betalar entreprenaden när dennes 

kostnader uppstår. Vidare kombineras ofta löpande räkning med ett pristak, vilket 

gör att beställaren då erhåller en viss trygghet samtidigt som entreprenaden försöker 

hålla nere sina kostnader. Löpande räkning är vanligare när arbetet är omfattande och 

då det på förhand kan vara svårt att bestämma tidsomfånget (Liman, 2007).  

 

Vid stora arbeten har entreprenaden rätt till ersättning under arbetets gång och ska 

således inte behöva vänta med att erhålla likvid förens arbetet är färdigställt 

(Hedberg, 1995). Liman (2007) menar att parterna ska upprätta en betalningsplan och 

att fakturering ska ske utifrån den. Betalningsplanen brukar dock gå i linje med att 

beställaren betalar 90 procent av den första halvans totala kostnader. Under den 

andra halvan betalar istället beställaren alla kostnader som uppkommer under denna 

halvan. Denna plan leder till att beställaren i slutändan har fem procent kvar av den 

totala kostnaden för projektet, vilket kan benämnas som en överskottslikvid. Denna 

summa ska sedan betalas vid en godkänd entreprenad. Det är vanligt förekommande 

att entreprenaden försöker "vrida" lite på betalningsplanen, detta för att erhålla likvid 

från beställaren strax innan kostnaderna uppstår för att således slippa binda onödigt 

kapital (Liman, 2007).  

 

 
 
3.2 Cash management 
 
 
3.2.1 Definition och kapitalets kretslopp 
Larsson (2000) menar att definitionen cash management saknar svensk översättning 

men att begreppet är känt och har fått hög acceptans. Hedman (1991) menar att 

begreppet handlar om att bibehålla pengar så länge som möjligt, erhålla pengar så 

snabbt som möjligt och att kontinuerligt förvalta pengarna effektivt. Hines, Hurtt och 

Langsam (2000) menar att en hörnsten är att maximera leverantörsskulder samt att 

minimera kundfordringar, detta genom att påverka och utveckla 

betalningsströmmarna till och från företaget. Att centralisera betalningar till en 
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specifik enhet inom företaget är en annan viktig hörnsten då detta leder till ökad 

kontroll av inkommande betalningar, vilket gör att företaget lättare kan placera dessa 

pengar och därmed öka avkastningen där hörnstenen också handlar om att snabbt 

investera och placera dessa pengar (Hines, Hurtt och Langsamt, 2000). Effektiv cash 

management är därför starkt relaterad till faktorn tid, detta då kortare ledtider 

resulterar i mindre bundet kapital (Hedman, 1991). Samtidigt går arbetet med cash 

management att hänföra till företagets lönsamhet och resultat. Att frigöra kapital 

resulterar i lägre kapitalbindning och hastigheten på kapitalets omsättning ökar 

därför (Larsson et al., 2013). Författarna menar då att detta ger utslag på företagets 

lönsamhet utifrån nedan formel:   

 

Räntabilitet = Vinstmarginal x Kapitalets omsättningshastighet 

 

Nedan bild visar kapitalets kretslopp där utbetalning sker till leverantör och således 

en inleverans av en produkt till företaget. Därefter förädlas produkten, vilket 

resulterar i en utleverans och inbetalning från kund (Hedman, 1991). 

 

 
(Figur 4: Kapitalets kretslopp, Hedman, 1991) 

 
3.2.2 Inbetalningar 
Inbetalningsprocessen är en del av försäljningsflödet och utgörs av stegen från offert 

till inbetalning samt eventuell påminnelse (Hedman, 1991). I denna process utgör 

kundfordringar en stor del av det bundna kapitalet (Karlsson, 1992). För att erhålla 

pengarna snabbt är det av stor vikt att varje steg i processen har kortast möjliga ledtid 

(Blomstrand och Källström, 1991).  
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Nedan visas de olika stegen vid inbetalningsprocessen: 

 

 
(Figur 5: Inbetalningsprocess, Hedman, 1991) 
 

För ett företag är flödet av inbetalningar svårt att styra fullt ut då det i slutändan är 

kunden som avgör när en betalningen ska ske (Karlsson, 1992). Larsson (2000) 

menar dock att företag genom bra rutiner och god uppsikt kan öka effektiviteten i 

flödet och därmed reducera kapitalbindningen. I inbetalningsprocessen är 

kundfordringar en faktor som binder kapital och därmed påverkar rörelsekapitalet 

(Larsson, 2000). Genom att reducera dessa fordringar kan företag få ett starkare 

kassaflöde och samtidigt erhålla ökad lönsamhet (Hedman, 1991). Enligt Ebben och 

Johnson (2011) leder bundet kapital i kundfordringar till en försämrad kassalikviditet 

samtidigt som risken existerar att fordringen inte betalas. Salek (2006) beskriver 

fördelarna med att ett aktivt arbete med kundfordringar kommer stärka företagets 

kassaflöde. Vidare menar författaren att företag som får in pengar tidigare kan 

använda dessa till att betala leverantörer alternativt att använda de inkomna likvida 

medlen till att investera. 

 
3.2.3 Utbetalningar 
Enligt Blomstrand och Källström (1991) är utbetalningsprocessen likartad med 

inbetalningsprocessen, det vill säga att principerna är desamma fast omvända. 

Karlsson (1992) menar att tidsaspekten för när en utbetalning sker är en viktig faktor 

att beakta. Genom etablerade rutiner ska företag kunna genomföra betalningar på 

förfallodagen och därmed undvika att betala för tidigt eller för sent (Larsson, 2000). 

Karlsson (1992) betonar också vikten av att utnyttja kredittiden till fullo och därmed 

betala fakturan först på förfallodatumet. En för tidig betalning medför ett dåligt 

kapitalutnyttjande samtidigt som en sen betalning kan leda till påminnelseavgifter 

och dröjsmålsräntor (Larsson, 2000). 
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3.2.4 Kassaflöde 
Likvida medel som flödar in och ut ur ett företag under en specifik period benämns 

som företagets kassaflöde. Flödet av pengar uppkommer från olika delar av 

verksamheten där den operationella, investerings och finansiella verksamheten är de 

tre aktiviteter som ger upphov till ett kassaflöde (Kinnunen & Koskela, 1999). De 

vardagliga affärerna är en del av den operationella verksamheten och där genereras 

ett kassaflöde där grundregeln är att nettot av in- och utbetalningar ska vara positivt. 

Detta positiva netto kan därefter användas till investerings- och 

finansieringsverksamheten genom investeringar, amorteringar och utdelning (Lee, 

1972). Investeringsverksamheten utgörs av transaktioner som går att härleda till 

investeringsaktiviteter. Det kan exempelvis röra sig om försäljning eller investering i 

mark och anläggningstillgångar. Finansieringsverksamheten visar istället hur 

företagets egna kapital och skulder har förändrats, vilket kan påverkas av exempelvis 

utdelningar, amorteringar, nyupplåningar och nyemissioner (Schroeder, 1991). Att 

långsiktigt generera ett positivt kassaflöde är en nyckel för överlevnad samtidigt som 

företag då får möjlighet att själva finansiera den vardagliga verksamheten med egna 

medel. Behovet av extern finansiering minskar samtidigt som företaget lättare kan 

göra investeringar (Eljelly, 2004).   

 
3.2.5 Kapitalbindning 
Kapitalbindning kan framförallt delas in i två olika grupper, vilka är 

omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Syftet med en anläggningstillgång 

är att den ska innehas under en längre tid där mark, byggnader, maskiner och 

värdepapper är exempel på anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar avser 

istället tillgångar som förbrukas och säljs under kortare tid och som kan omvandlas 

till likvida medel. Varulager, pågående arbeten, kortfristiga fordringar och 

placeringar samt likvida medel är exempel på omsättningstillgångar. Vidare binder 

företaget ofta kapital i anläggningar då många företag gör det i tro om att det ska bli 

en lönsam investering (Hallgren, 2003).  

 
3.2.5.1 Cash conversion cycle 
Richards och Laughlin (1980) förklarar att företag med hjälp av Cash Conversion 

Cycle (CCC) kan reducera kapitalbindning. Verktyget mäter tiden från inköp till 

inbetalning och därmed överskådligt visar kapitalbindningen. Har ett företag en kort 

CCC innebär det att företaget är bra på att frigöra kapital och således effektiva ur en 
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kassaflödesbemärkelse (Richards och Laughlin, 1980). Nedan följer figur 6 som 

visar ovanstående resonemang. 

 

 
(Figur 6: Cash Conversion Cycle, Richard och Laughlin, 1980) 

 

Operating cycle visar tiden från inköp till slutbetalning men då företag använder sig 

av kredittider på fakturor måste kredittiden subtraheras från den totala tiden. Genom 

att förlänga leverantörskredittiden, reducera tiden för en vara i lager och förkorta 

kundkredittiden kan företag påverka kapitalbindningen (Richards och Laughlin, 

1980).  

 

3.2.5.1.1 Lager	
Många företag binder mycket kapital i lager samtidigt som vissa företag binder 

mindre. Bilindustrin är bra på att minimera sina lager, vilket i grund och botten 

handlar om att företagen har välutvecklade leveransavtal och distributionssystem 

mellan sina fabriker och sina leverantörer. Då det finns risker med ett sådant system 

ställs ofta krav på att underleverantören måste ha ett buffertlager, detta för att kunna 

fortsätta leverera om något fel skulle uppstå (Hallgren, 2002). Ett lager påverkar 

kapitalbindningen då ett råvarulager, produkter i arbete eller ett färdigvarulager 

innebär bundet kapital. Att reducera lagerhållningen blir därför ett tillvägagångssätt 

för att påverka kassaflödet. Längden det tar att tillverka en produkt påverkar således 

lagerhållning, vilket betyder att olika industrier har olika förutsättningar när 

lagerhållningen ska förändras. En lång tillverkningstid leder därför till en högre 

kapitalbindning och således en negativ påverkan på kassaflödet. Det finns för- och 

nackdelar med stora och små lager. Stora lager till hög kapitalbindning men ett stort 

lager leder också till större kostnader för lokaler och utrymme. Vidare är 

försäkringskostnaderna högre och risken finns alltid att det som lagerhålls blir 

omodernt på grund av låg omsättningshastighet. Ett mindre lager kan istället leda till 
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att inköpskostnaderna blir större men också att kunden inte kan få sin produkt då de 

produkter som lagerhålls snabbt kan ta slut (Arnold, 2005). 

 

3.2.5.1.2 Kundkredit	
Det är sällan som företag betalar kontant utan vanligtvis sker försäljning på kredit. 

Detta ger upphov till kundfordringar där längre kredittider därmed leder till mer 

kundfordringar. En kortare kredittid påverkar därför kassaflödet positivt men att 

förändra kredittiderna radikalt kan samtidigt påverka förhållandet med kunderna. 

Vanligtvis är det försäljningsavdelningen som styr kredittiderna då kredittiden kan 

ses som ett konkurrensmedel. En vanligt förekommande kredittid är 30 dagar netto 

(Smart, Megginson och Gitman. 2004). Kredittiden är som nämnt ett 

konkurrensmedel och om företag har svårt att ändra denna finns det alternativa vägar 

att ta. Factoring är ett tillvägagångssätt där kundfordringarna belånas och där ett 

factoringbolag ofta också hanterar det administrativa. Det finns en rad olika 

uppsättningar på factoring där grunden handlar om att företag mot en avgift ska 

kunna erhålla likvida medel snabbare (Hallgren, 2002). 

 

3.2.5.1.3 Leverantörskredit	
Företag erhåller också leverantörskrediter vars kredittid vanligtvis är 30 dagar netto 

men betalningsvillkoren kan dock skilja sig åt beroende på land och företag. Om en 

leverantör vill erhålla en inbetalning tidigare kan de erbjuda en så kallad kassarabatt, 

vilket betyder att kunden kan få rabatt på fakturan om de väljer att betala den 

snabbare. Kredittiden och när betalningen sker kan således ha en positiv inverkan på 

kassaflödet (Smart, Megginson och Gitman, 2004). En utredning från SOU (2007) 

visar att det blir allt vanligare med långa betalningstider där framför allt större 

företag ställer krav på sina underleverantörer.  

 

3.2.5.2 Kassaflödescykeln 
 
Kapitalbindning genom processer uppkommer då tiden för inköp och erhållen 

betalning från kund skiljer sig åt, vilket kan beskrivas som en affärscykel. Denna tid 

behöver inte vara korrelerat med den tid som företag binder kapital, detta då företag 

vid inköp erhåller en kredit från leverantören. Vidare blir därför kassaflödescykeln 

kortare än affärscykeln (Arnold, 2005).  
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(Figur 7: Kassaflödescykeln, Larsson et al., 2013) 

 

Leverantörskrediten, processernas tid och kundkrediten blir därför faktorer som 

påverkar kassaflödescykeln (Larsson et al., 2013). 

 
 
3.3 Processer 
 
3.3.1 Vad är en process? 
Alvesson och Sveningsson (2012) beskriver att en process utgörs av ett antal 

sammanhängande och repetitiva aktiviteter och dör att kunna utföra prestationer i en 

process krävs det resurser, material och arbetstid. Bergman och Klefsjö (2007) menar 

att processen inleds med en input som därefter bearbetas och resulterar i en output 

med syfte att generera värde till kund. Vidare beskriver författarna att kunden kan 

vara av både intern och extern karaktär där processer generellt kan kategoriseras 

utifrån tre olika klassificeringar; 

 

• Huvudprocess: Denna process innefattar aktiviteter vilka utförs i en viss 

ordning där direkt värde uppstår och tillförs åt kunden. Försvinner en aktivitet 

från denna process kommer varan eller tjänsten att ses som inkomplett. 

Många förknippar produktionsprocessen och produktutveckling med en 
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huvudprocess. 

 

• Stödprocesser: Innefattar en eller flera aktiviteter vars syfte är att bistå 

huvudprocessen. Denna process ger inget ytterligare värde till varan eller 

tjänsten. Processen är dock ytterst relevant för att den operativa processen ska 

fungera där då administrativa processer kan ses som stödprocesser. 

 

• Ledningsprocesser: Består av en eller flera aktiviteter vars uppgift är att 

bestämma vilka mål och strategier en organisationen ska sträva mot. 

Strategisk planering och målbestämmelse är vanligt förekommande 

ledningsprocesser. 

(Bergman och Klefsjö, 2007) 

 

3.3.2 Flödes- och processtyrning  
Vid flödesstyrning är flöden, processer och ett helhetstänk av stor vikt (Slack et. al, 

2012). Därför menar Goldratt (1998) att flödesstyrning handlar om att optimera 

genomflödet i företagets processer. Enligt Tägtström, Ershammar och Helmrich 

(1996) är processer en uppsättning av aktiviteter som skapar värde och vanligtvis 

innefattar hela värdekedjan. I en flödesorienterad verksamhet är det av stor vikt att 

avskilja de aktiviteter som inte skapar något värde och utesluta dessa från processen. 

Flödet kan liknas med en effektiviserad process där samtliga värdeskapande 

aktiviteter är utformade enligt en viss ordning (Tägtström, Ershammar och Helmrich, 

1996). Jacka och Keller (2009) belyser processkartläggning som ett verktyg för att få 

hela organisationer och alla medarbetare att förstå flödet och hur deras roll påverkar 

det.  

 

För en organisation är det viktigt att resurser utnyttjas effektivt men också att 

organisationen är flödeseffektiva. Flödeseffektivitet syftar till att fokusera på ett 

flöde inom en specifik enhet, vilket kan vara en produkt som förädlas genom 

organisationen. Ett flöde består därmed av ett antal aktiviteter vars syfte är att 

effektivt förädla värdet på enheten (Modig och Åhlström, 2012). Vidare benämner 

författarna definitionen av flödeseffektivitet som;  

 

"Summan av värdeskapande aktiviteter i relation till den totala genomloppstiden"  
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Vid mätning av flödeseffektivitet är det den aktiva tiden av den totala tiden som 

mäts, vilket därmed ger en indikation på hur effektivt enheten förädlas genom 

verksamheten. Genomloppstiden avser den tid det tar för en enhet att passera 

samtliga aktiviteter från början till slut. De olika aktiviteterna som enheten passerar 

kan vara värdeskapande eller ej värdeskapande. Väntetid är en aktivitet som inte är 

värdeskapande och fokus bör vara på att eliminera dessa aktiviteter, detta för att 

uppnå en högre flödeseffektivitet. Genomloppstiden kan också påverkas av hur stor 

variation en process har. En hög variation förlänger genomloppstiden samtidigt som 

det blir svårare att implementera effektivitetsåtgärder. Genomloppstiden går dock 

alltid att reducera genom att arbeta snabbare, utöka antalet resurser eller genom att 

minimera variationen. Vidare är det viktigt att identifiera flaskhalsar för att kunna 

reducera genomloppstiden (Modig och Åhlström, 2012). 

 
 
3.3.3 Processutveckling 
Med hjälp av en processanalys kan processer utvecklas, detta genom att identifiera 

tänkbara förbättringsområden inom den process som granskas (Haefner et al. 2014). 

Vidare menar författarna att förbättringsområdena ofta kretsar kring kostnader, 

ledtider och resursutnyttjande. Liker (2009) menar att det vanligaste 

tillvägagångssättet vid processutveckling är att börja med en kartläggning. Denna 

kartläggning ska beakta alla aktiviteter där företag sedan utifrån detta verktyg kan 

identifiera flaskhalsar och hur dessa ska elimineras. Effektiviseras endast en aktivitet 

ger det sällan utslag på hela flödet utan snarare på det flöde där den enskilda 

aktiviteten är mest aktiv (Liker, 2009). Bergman och Klefsjö (2007) belyser därför 

vikten av att agera långsiktigt vid processförbättring och därmed att undvika 

kortsiktiga lösningar. Liker (2009) menar då att lean är ett arbetssätt vars syfte är att 

effektivisera hela processflödet, detta genom att identifiera och eliminera ej 

värdeskapande aktiviteter inom hela processen. Lean är en kultur och ett tankesätt 

inom organisationer framförallt inom tillverkning men tankesättet har också spridit 

sig till serviceorganisationer och mer administrativa processer (Gupta, Sharma och 

Sunder, 2016; Larsson, 2008).  
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3.3.4.1 Lean inom administration 
Larsson (2008) menar att lean också är applicerbart på administrativa stödprocesser. 

Detta betyder att lean har många användningsområden och således går att 

implementera i tjänster och processer som berör ekonomi, kundtjänst och IT. Vidare 

används lean idag också hos tjänsteföretag, banker och sjukhus (Larsson, 2008). 

Enligt Keyte och Locher (2008) kan processer visualiseras genom en kartläggning av 

värdeflöden, detta kan i sin tur bidra till att flaskhalsar och problem kan identifieras. 

Flödet på ett kontor skiljer sig dock åt gentemot det klassiska produktionsflödet. 

Information av elektronisk eller papperskaraktär utgör flödet på ett kontor. 

Informationsflödet är den mekanism som bestämmer när en arbetsuppgift ska 

genomföras men också vad nästkommande arbetsuppgift är. Administrativa 

avdelningar tenderar att stödja andra värdeflöden och det är därför svårare att 

kartlägga arbetsgången på en administrativ avdelning (Keyte och Locher, 2008). 

Inom administrativa processer är nedan åtta punkter faktorer som påverkar 

effektiviteten och således kan benämnas som "slöseri"; 

 

• Överproduktion: Innebär att organisationer producerar mer eller tidigare än 

vad som behövs. På kontoret kan det istället innebära att materialanskaffning 

sker tidigare än nödvändigt. Det kan också handla om att handlägga ett 

ärende men som nästkommande person i flödet inte har tid att behandla. 

 

• Lager: Överproduktion kan resultera i lager, vilket i administrativa 

sammanhang kan handla om överfulla lådor och för mycket rapporter i 

pappers och elektroniska form på skrivbord och i datorn. 

 

• Väntan: Ofta uppkommer en väntetid mellan två aktiviteter. Detta kan bland 

annat uppkomma då datasystem havererar eller att attester saknas på 

exempelvis fakturor.  

 

• Överarbete: Detta uppkommer då likartad information och likartade 

handlingar uppkommer under flera olika aktiviteter. En form av upprepning 

som därmed tar onödig tid i anspråk. 
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• Omarbete: Fakturafel och felgjorda registreringar är exempel på aktiviteter 

som kan kräva omarbete.  

 

• Rörelse: Kretsar kring hur logistiken på arbetsplatsen ter sig där exempelvis 

avståndet till skrivaren kan spela roll. 

 

• Transport: Onödiga förflyttningar av material som egentligen inte behövs. 

 

• Outnyttjad kreativitet: Företaget är dåliga på att fånga de anställdas förmågor, 

vilket kan uppkomma på grund av begränsningar vad gäller ansvar och 

befogenheter. 

(Keyte och Locher, 2008). 

 
3.3.4.2 Värdeflödeskartläggning 
Keyte och Locher (2008) menar att värdeflödeskartläggning är en modell som 

erhållit genomslagskraft då modellen syftar till att eliminera slöseri. Modellen är 

uppbyggd utifrån fyra steg där första steget handlar om att fastställa vilka eller vilken 

process som är i behov av förändring. Vidare i nästa steg ska processen visualiseras 

för att i nästa steg förbättras. Det avslutade steget är sedan att verkställa och 

implementera förändringen (Keyte och Locher, 2008). Mattson (2002) menar att 

modellen är applicerbar då företag vill identifiera onödiga aktiviteter eller aktiviteter 

som inte är resurseffektiva. Vidare menar författaren att en kartläggning kan påvisa 

vad som är bra men också vad som bör utvecklas, det vill säga förändringar med 

syfte att påverka kostnader och ledtider.   

 

Enligt Haefner et al. (2014) är en värdeflödeskartläggning användbar inom lean, 

detta för att kunna utföra en processanalys. Larsson (2008) menar också att en 

kartläggning kan ge ökad kunskap inom de administrativa stödprocesserna och hur 

detta flöde ser ut men också var flaskhalsar uppstår. En värdeflödeskartläggning kan 

hjälpa ledningen med att förmedla en specifik bild till företaget. Vidare kan 

kartläggningen kommunicera och visa hur organisationen agerar idag men också hur 

agerandet borde vara i framtiden för att kostnader, kvalitet och ledtider ska kunna 

förbättras. I samband med kartläggningen uppstår möjlighet till mätning, 

dokumentation samt analys av aktiviteter, vilket kan vägleda för hur den 

operationella verksamheten ska effektiviseras och de uppsatta målen ska nås (Keyte 
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och Locher, 2008). Kartläggningen är därför en effektiv metod när syftet är att 

effektivisera processer men svårigheter kan dock uppstå om förbättringspotential 

existerar inom flera olika delar av processen. Detta betyder att det kan uppstå 

situationer där en avvägning och ett beslut måste fattas om vilka delar som ska 

prioriteras. Vidare behöver det nödvändigtvis inte vara en hel process som förbättras 

utan förbättringar kan också ske på flera utspridda aktiviteter men med samma 

resultat (Rother och Shook, 2003). Vid en värdeflödeskartläggning för en produkt 

eller tjänst är det viktigt att kartläggningen sker på en passande detaljnivå (Keyte och 

Locher, 2008). De fyra nivåer som existerar är; 

 

• Företagsövergripande: Nivån belyser hur olika nivåer inom leverantörskedjan 

synkroniserar hantering av ärenden, detta för att underlätta för slutkunden. 

 

• Enhets- (verksamhetsnivå): Denna nivå är likartad med den 

företagsövergripande men med skillnaden att en kund utanför organisationen 

involveras.  

 

• Tvärfunktionell: Nivån är relevant då syftet är att utveckla ett flöde inom en 

specifik process.  

 

• Process: På processnivå är fokus istället på att förändra ett visst 

arbetsmoment inom en process. 

(Keyte och Locher, 2008) 

 

3.4 Risker 

Riskhantering är ett uppmärksammat område och alla företag utsätts för olika typer 

risker. Osäkerheter är förknippat med risker där ekonomisk osäkerhet är vanligt 

förekommande. Att hantera och utvärdera eventuella ekonomiska förluster blir därför 

ett viktigt verktyg. Vidare blir det därför av stor vikt att utforma analyser och 

kontrollaktiviteter, detta då de kan bidra till en bättre riskhantering (Power, 2007).  
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Nedanstående figur 8 beskriver både externa och interna faktorer som är 

riskrelaterade. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            (Figur 8: Exempel på källor till väsentliga risker, FERMA, 2003)  

 

Risker kan vara internt och externt drivna där riskerna kan delas in i kategorierna 

finansiella, strategiska, operativa och skaderisker. Vidare har varje kategori olika 

faktorer som kan vara riskbenägna där dessa då kan vara internt eller externt drivna. 

Exempelvis kan likviditet och kassaflöde härledas till en intern finansiell risk där 

konkurrens, marknaden och branschen istället kan ses som strategiska och externt 

drivna risker (FERMA, 2003). 

 

Det finns inga byggprojekt som är riskfria men däremot kan risken hanteras, 

reduceras, delas, överföras till någon annan eller accepteras. Det går dock aldrig att 

ignorera risken (Latham, 1994). Byggprojekt är ofta unika projekt då de kan pågå 

under en lång tid, dess processer är komplexa samtidigt som projekten är 

kapitalkrävande, vilket således innebär risker. Då risker inte går att eliminera 

karaktärisera ofta framgångsrika projekt av en effektiv riskhantering, vilket betyder 

att ett företag måste identifiera och bedöma riskerna (Zou, Zhang och Wang, 2007). 
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Flanagan och Norman (1993) menar att byggsektorn är en av de sektorer som utsätts 

för mest osäkerhet och risk. Vidare menar författarna att det genom fyra aktiviteter 

går att reducera risker. 

 

 

• Det första steget handlar om att identifiera eventuella risker och varför de 

uppstår. Det blir därmed viktigt att förstå orsaken till risken och vad risken 

kan resultera i för företaget. Ett exempel kan vara att byggnationen inte blir 

klar i tid, vilket således innebär att företaget måste skapa sig en förståelse för 

varför det inte blir färdigt i tid (Flanagan och Norman, 1993). 

 

• Nästa steg handlar om att klassificera riskerna. Därför blir det viktigt att 

bedöma huruvida riskerna är kontrollerbara eller ej och i vilken utsträckning 

de kan påverka företaget. Vidare kan risker också vara statiska eller 

dynamiska där en statisk risk alltid resulterar i ett negativt resultat. Det är 

viktigt att dokumentera samt avgöra vilka personer som har möjlighet att 

påverka riskerna. Att dokumentera blir således nödvändigt för att senare 

kunna analysera riskerna (Flanagan och Norman, 1993). 

 

• En riskanalys kan ske genom olika scenarioanalyser, vilket betyder att analys 

kan visa konsekvenser beroende på val av beslut. Vid statiska risker handlar 

det istället om att bedöma vad sannolikheten är att risken inträffar samt vad 

konsekvenserna kan tänkas bli. En analys kan därför hjälpa företag av förstå 

vilken inverkan en specifik risk kan ha på företaget (Flanagan och Norman, 

1993). 

 

• Hur ett företag ska hantera risken utgör det sista steget. Antingen väljer 

företaget att ta risken, avstå från den, dela den eller överlåta den till någon 

annan. Det är alltid upp till företaget att bedöma hur risken ska hanteras. Vid 

de tillfällen som risken delas eller överförs upprättas vanligtvis en form av 

kontrakt mellan de involverade parterna (Flanagan och Norman, 1993). 
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3.5 Sammanfattning teori 
Modellen nedan visar en sammanfattning av den teoretiska referensramen. 

Byggbranschen, markexploatering och betalningsflöden inom byggsektorn är 

övergripande litteraturbeskrivning. Vidare är cash management, in- och 

utbetalningar, kassaflöde och kapitalbindning förutsättningar för att kunna förstå 

kapitalbehovet och hur detta utvecklas. Teori kring processer och 

värdeflödeskartläggning är bakomliggande teori för att kunna förstå och visualisera 

processer. Kapitalbehovet och visualiseringen blir därefter en del i kartläggningen av 

kapitalbehovet genom affärsprocessen. Utifrån detta blir bygg-, projekt-, flödes- och 

projektstyrning tillsammans med processutveckling den bakomliggande teorin till att 

effektivisera och styra företagets affärsprocess. Risker är starkt korrelerat med bland 

annat byggbranschen varvid risker och riskhantering blir viktigt. 

 

 

Figur 9: Sammanfattade teoretisk modell 
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4. Om fallföretaget  
Avsnittet lyfter fram den information som uppkommit under intervjuer, observationer 

och dokumentinsamling. Första delen av kapitlet beskriver företaget och deras 

produkter. Vidare följer enskilda avsnitt om respektive produktkategori, dess 

affärsprocess och betalningsströmmar. Detta följs av en analys efter varje empirisk 

genomgång av en produktkategori. Denna kommer behandla kapitalbehovet genom 

affärsprocessen. 

 

Hustillverkaren AB är ett väletablerat företag inom branschen och har sitt 

huvudkontor i södra Sverige. Från dess att företaget grundades har företaget haft en 

stark tillväxt och ses idag som en av Sveriges största hustillverkare. Under 2016 

levererade företaget omkring 500 bostäder och omsatte under föregående 

räkenskapsår strax över en miljard svenska kronor där majoriteten av företagets 

försäljning sker på den svenska marknaden (Ekonom, 2017). 

 

Företagets produktsortiment går att fördela utifrån tre olika kategorier. Den ena 

kategorin utgörs av standardiserade hus och den andra är deras exklusiva 

individanpassade hus, det vill säga två olika kategorier av villor, vilka också kan 

benämnas som styckehus. Den sista kategorin är projekthus. De standardiserade 

husen är enklare gentemot de individanpassade husen. Att de är mer standardiserade 

och enkla påverkar dock inte kvaliteten utan enkelheten bottnar i att kunden själv 

designar huset och gör alla tillval via hemsidan. Detta sker utifrån de val och 

möjligheter som tillgodoses på hemsidan. Individanpassade hus är istället mer 

skräddarsydda där kunden är mer involverad och kan bygga huset utan att behöva 

förhålla sig till några restriktioner, vilket i regel innebär att inget hus blir det andra 

likt. Husen är individanpassade och formas därför utifrån kundens behov och 

önskemål, vilket resulterar i premiumhus med hög kvalitet. Projekthusen utgör den 

sista kategorin där Hustillverkaren AB levererar en mängd likartade bostäder till ett 

specifikt projekt och område. Projektens omfattning och karaktär kan dock skilja sig 

åt mot bakgrund av olika faktorer där bland annat markägandet påverkar projektet. 

Vidare kan projekthusen levereras som äganderätter eller bostadsrätter (Ekonom, 

2017). Oavsett produkttyp är flödena genom organisationen relativt lika men där det 

finns vissa skillnader. Den stora skillnaden är dock den tid varje bostad tar i anspråk 

genom flödet men också dess komplexitet genom processerna (COO, 2017).  
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Figur 10: De generella faserna genom affärsprocessen 

 

Förenklat förklarar figuren ovan (figur 10) företagets affärsflöde. Produkttyp eller 

projekt kan dock tendera att avvika från den generella processen men där 

grundpelaren genom affärsprocessen är från försäljning till eftermarknad. De 

individanpassade husen följer detta flöde noggrant men där ett standardiserat hus inte 

är lika betungande och resurskrävande i de inledande faserna. Projekthusen är inte 

lika involverade i de inledande faserna, vilket kan förklaras av att projekthus byggs 

på egen förvärvad mark alternativt att en förfrågan erhålls från en extern aktör (COO, 

2017). Nedan följer en mer detaljerad bild över vilka processer respektive kategori 

tar i anspråk, vilket följs av en beskrivning över de olika stegen och vilka personer 

som är involverade. 

 

 
Figur 11: Affärsprocessen hos Hustillverkaren AB 

 

• Första steget är försäljning där kommunikation sker mellan säljare och kund. 

Processen kan se lite olika ut beroende på vilken produktkategori som säljs. 

För att få resterande del av affärsprocessen att flyta på smidigt är det viktigt 

att en genomgång sker med kund gällande budget och tomt. En bedömning 



  
 

50 

görs också för att säkerställa huruvida lönsam kunden är. 

 

• I beredningsfasen samspelar säljaren, kalkylavdelningen och byggcentret med 

kunden, vilket därefter resulterar i en offertförfrågan. Hustillverkaren AB 

kalkylerar på huset och ritar skisser som sedan kunden får ta ställning till.  

 

• I nästa fas är säljaren, kalkylavdelningen och bygglovsarkitekten involverade. 

Förhoppningsvis har kunden accepterat offerten och kan därmed skriva på ett 

entreprenadavtalet, vilket innebär att Hustillverkaren AB ansvarar för 

totalentreprenaden. 

 

• I slutbeställningsfasen är också inköp inblandade och under denna fas gör 

företaget en så kallad tillverknings- och leveransorder, hädanefter benämnt 

som TOLO. Vidare under denna fas är det viktigt att bygglovet är godkänt 

och det är först under denna fas som projekthusen blir involverade. 

 

• Projekteringen är en del av konstruktionsavdelningen. Där samverkar bland 

annat slutprojektörerna med kalkyl och inköp. Produktions- och 

entreprenadunderlag är viktiga uppgifter här där ritningar, beräkningar och 

annat material måste finnas.  

 

• I produktionsfasen är produktionspersonal, logistiker och byggcentret 

involverade. I produktionen färdigställs moduler som sedan fraktas till 

tomten. I denna fas ingår också att färdigställa grunden till huset.  

 

• Färdigställandefasen är till stor del beroende av entreprenaderna då det är 

deras uppgift att färdigställa huset, vilket också innebär att en slutbesiktning 

kan genomföras.  

 

• Den sista fasen är eftermarknadsfasen vars uppgift är säkerställa kundnöjdhet. 

Mycket av arbetet kretsar kring garantier och reklamationshantering. 

                            (COO, 2017) 
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5. Standardiserade hus 
Konceptet standardiserade hus är utifrån tillval och valmöjligheter enklare gentemot 

individanpassade hus. Den bakomliggande faktorn till detta är att husen ska löpa 

smidigare genom affärsflödet. Utgångspunkten vid dessa hus är att kunden via 

företagets hemsida får välja en husmodell och därefter göra alla tillval utifrån de 

artiklar och alternativ som presenteras på hemsidan. Konceptet underlättar därmed 

affärsflödet då husen inte kräver lika mycket resurser och tid. Kunden erbjuds att 

utgå från cirka 20 olika husmodeller. Planlösningen går inte att påverka förutom de 

alternativ som presenteras på hemsidan, utan tillvalen interiört och exteriört är de 

valmöjligheter som kunden erbjuds (Kalkylator, 2017). 

 

Figur 12: Optimala ledtider vid ett standardiserat hus 

5.1 Försäljning 
 
När kunden har format sitt hus utifrån tillvalen på hemsidan kontaktar kunden 

närmaste säljkontor, detta för att diskutera husbygget och hur processen ska 

fortskrida. Då ritningen redan är gjord, priset är fastställt och huset med tillhörande 

information finns i systemet är mycket förarbete redan gjort, vilket underlättar 

säljprocessen. I nästa skede sker en dialog mellan säljare och kund om tomtens 
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beskaffenhet och dess förutsättningar för husbygge. Kortfattat sker en utredning om 

huruvida husvalet passar kundens tomt där också förberedelser för ett bygglov 

påbörjas (Säljare, 2017). När kunden slutligen har bestämt sig skrivs ett 

entreprenadkontrakt som hanteras av den person som hanterar de standardiserade 

husen (Kalkylator, 2017).  

 
5.2 Kalkyl och slutbeställning 
Kalkylavdelningen där också offertskrivning och slutbeställning ingår består av elva 

personer där en till två personer hanterar standardiserade hus. Stora delar av kalkylen 

färdigställer kunden via onlinetjänsten, uppgifter som sedan kan inhämtas via ett 

avtalsnummer. Utifrån avtalsnumret kan sedan en säljare skapa en offertkalkyl som 

därefter kalkylavdelning kan utgå ifrån. Kalkylatorn får därefter manuellt plocka 

fram en avtalskalkyl som kompletteras med material, tillval och 

entreprenadkostnader. Denna ska sedan signeras av företagets VD och om alla parter 

därefter är nöjda resulterar avtalskalkylen i en slutbeställning och orderbekräftelse. 

Konceptet med de standardiserade husen är inte fullt integrerat med övriga 

affärssystem, vilket innebär en del manuell bearbetning för att övriga parter ska få ta 

del av relevant information. Har kunden exempelvis valt platsmålade lister måste 

denna information förmedlas till inköp, detta för att inköpsavdelningen inte ska köpa 

in färdigmålade lister. Entreprenadsamordnaren vars uppgift är att upphandla 

entreprenader måste också tilldelas information manuellt. Samordnaren tilldelas 

utifrån kalkylen en viss summa pengar till respektive entreprenadtyp, vilket betyder 

att kalkylen och dess underlag därför agerar som underlag när exempelvis snickare, 

målare, elektriker och rörmokare ska upphandlas (Kalkylator, 2017).  

 
5.3 Konstruktion - Projektering 
Konstruktionsavdelningen utgörs av 41 medarbetare där avdelningen hanterar 

bygglovsritningar, grundritningar, förprojekteringar och slutprojekteringar. Syftet 

med konceptet standardiserade hus är att dessa produkter ska löpa smidigt genom rit- 

och projekteringsaktiviteterna, det vill säga att genom repetition minska tids- och 

resursanvändandet. I regel tar det cirka 41 timmar för en produkt att flyta igenom alla 

dessa aktiviteter varvid tio timmar utgörs av slutprojektering. Ledtiden kan dock 

tendera att skifta, vilket i grund och botten handlar om hur mycket tid som behöver 

läggas på markritningar. Problemet kan bottna i att kunder som bygger ett 

standardiserat hus också kan ha valt att bygga detta på en lite billigare mark, vilket 
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kan innebära mer komplexitet och längre tid vad gäller markritningarna. Tiden som 

en markritare behöver kan pendla mellan 1 till 20 timmar. Vid jämförelse med ett 

individanpassat hus är flödet genom konstruktionsavdelningen för de standardiserade 

husen snabbt men för att vara en produkt som ska karaktäriseras av repetition är 

flödet dock långt (Konstruktionschef, 2017). Vidare menar Slutprojektören (2017) att 

den dåliga repetitionen kan bottna i att företaget erbjuder för många husmodeller. 

Idag finns det 22 standardiserade husmodeller att välja på men då kunden erbjuds att 

välja mellan tre olika fasadtyper samt om huset ska spegelvändas blir det utifrån 

slutprojektering flera modeller att rita, vilket innebär att det i slutändan blir många 

olika kombinationer att välja på. Det är med andra ord först när alla kombinationer 

har ritats och projekterats som en fullständig artikeldatabas kommer att existera. 

Vidare har företaget nyligen implementerat ett nytt ritningssystem vars syfte på sikt 

är att underlätta för slutprojektörerna (Slutprojektör, 2017). 

 

5.4 Betalningsflöden 
Betalningsflödet vid ett standardiserat hus styrs av kontinuerliga in- och 

utbetalningar där en stor utbetalning sker vid inköp (Ekonomichef, 2017). Nedan 

följer en tabell som enkelt visar hur flödet av fakturorna kan se ut när ett 

standardiserat hus byggs för 3 000 000 kronor. 

 

Vecka	 Kund.	
Faktura	

Kredittid	
(Kund)	

Lev.	
Faktura	

Kredittid	
(Lev)	

0	   1 350 000 35 
5	 600 000 15 500 000 35 

6	 1 200 000 15 900 000 35 
11	   270 000 35 
13	   270 000 35 
15	   270 000 35 
16	 600 000 15   
17	   270 000 35 
19	   270 000 35 
22	 300 000 15   
27	 300 000 15   
Tabell 4: Faktureringsflöde vid standardiserade hus 

 
5.4.1 Inbetalningar 
Ett entreprenadkontrakt tecknas mellan beställaren och kunden. Villkoren för detta 

avtalet är i enlighet med Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader (ABS09) 
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samt konsumenttjänstlagen. Lagarna och bestämmelserna gör att Hustillverkaren AB 

inte kan fakturera för mer än det arbete som är utfört, vilket innebär att dessa villkor 

blir en riktlinje för hur betalningsplanen kan se ut och där kundkredittiden i snitt är 

15 dagar (Ekonomichef, 2017). Den generella betalningsplanen återfinns i tabell 5 

nedan. 

 

Aktivitet	 Procent	 Tid	
Grund	 20 % Vecka -1 
Vädersäkrat	hus	 40 % Vecka 0 
Innertak/väggar	 20 % Vecka 10 
Våtutrymmen	 10 % Vecka 16 
Slutbesiktning	 10 % Vecka - 
Tabell 5: Procentsatser för kundfakturor vid ett standardiserat hus 

• När grunden är färdig faktureras 20 procent av den totala summan. 

• Efter stomresning och yttertak, det vill säga ett vädersäkrat hus faktureras 

ytterligare 40 procent. 

• När innertak och innerväggar är monterade faktureras ytterligare 20 procent. 

• Vid färdigställda tätskikt och våtutrymmen faktureras 10 procent. 

• Den sista fakturan á 10 procent faktureras vid en godkänd slutbesiktning. Om 

allt går enligt plan sker en slutbesiktning runt vecka 23 men eventuella fel 

och åtgärder kan förlänga tidsplanen och därmed när företaget kan skicka 

slutfakturan. 

 
5.4.2 Utbetalningar 
I snitt är leverantörskredittiden 35 dagar. Materialinköp sker minst sex veckor före 

byggstart, vilket således betyder stora utbetalningar redan innan byggnation. Under 

byggnationen kommer fakturor från entreprenader och leverantörer löpande men där 

utbetalningarna då inte är lika stora som utbetalningen vid inköp (Ekonomichef, 

2017).  
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5.5 Analys – Standardiserade hus 
Hines, Hurtt och Langsam (2000) beskriver vikten av att maximera 

leverantörsskulder och minska kundfordringar som ett viktigt steg vid cash 

management. Ekonomichefen (2017) förklarar att Hustillverkaren AB har en 

genomsnittlig leverantörskredit på 35 dagar samt en kundkredit på 15 dagar. Detta 

betyder således att företaget lyckats få sina betalningar mer framtunga då den korta 

kundkrediten gör att de kan erhålla en inbetalning snabbare samtidigt som 

möjligheten ges till att betala leverantören vid ett senare tillfälle. Den korta 

kundkredittiden gör också att företaget kan reducera sina kundfordringar, vilket 

Hedman (1991) betonar som en viktig parameter vid kassaflödesarbete. 

Hustillverkaren AB har med andra ord kredittider som gynnar kassaflödet och att 

företaget därmed kan erhålla pengarna snabbt. Däremot betonar Blomstrand och 

Källström (1991) att inbetalningsprocessen också utgörs av order och leverans, det 

vill säga steg som också bidrar till att pengar kan erhållas snabbare. Detta blir enligt 

oss viktigt att beakta då företaget har svårt att fakturera för arbete som ännu inte 

genomförts, vilket betyder att leveranssteget blir viktigt att ta hänsyn till. Här drar vi 

paralleller till företagets interna processer, det vill säga flödet och ledtider som gör 

att Hustillverkaren AB kan leverera och färdigställa produkten vid ett tidigare skede, 

vilket således också innebär att betalningar kan erhållas vid ett tidigare skede. 

 

Kapitalbindningen är dock inte särskilt hög vid ett enskilt standardiserat hus, vilket 

framgår av figur 13 på nästa sida. Samtidigt menar Smart, Megginson och Gitman 

(2004) att den generella kredittiden är 30 dagar netto, vilket således betyder att 

företaget har lyckats bra med sina kredittider. Med dagens förhållande mellan kund- 

och leverantörskredittiden finns nämligen möjlighet till att använda inbetalningar 

från kunder till att betala leverantörer, vilket Salek (2006) beskriver som en viktig 

faktor för att stärka kassaflödet. 
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Figur 13: Kapitalbindning genom affärsprocessen för ett standardiserat hus 

 

Figur 13 ovan visar när in- och utbetalningar sker där hänsyn har tagits till 

kredittiderna, vilket betyder att figuren visar kapitalbindningen. När företaget binder 

kapital visas det ovanför y-axeln, vilket således betyder att företaget inte binder 

särskilt mycket kapital vid ett standardiserat hus. Kassaflödet är negativt i början, 

vilket kan förklaras av den stora utbetalning som Ekonomichefen (2017) menar sker 

vid inköp. Materialinköpen som sker ett par veckor innan vecka noll leder till att en 

utbetalning sker i enighet med figuren ovan och det är också här kapitalbehovet 

startar i affärsprocessen. Vid ett standardiserat hus innebär detta utbetalningar á 1 

350 000 kronor som binds i cirka en vecka innan kurvan vänder. Företaget kan 

nämligen fakturera för grunden relativt tidigt och detsamma gäller för fakturan som 

avser vädersäkrathus, vilket resulterar i att kassaflödet vänder redan efter ett fåtal 

veckor och därefter är positivt. Detta kan förklaras av att kundkredittiden är betydligt 

kortare än leverantörskredittiden, vilket går i linje med Hines, Hurtt och Langsam 

(2000); Hedman (1991) och Saleks (2006) beskrivning av kassaflödesarbete. Det vill 

säga att kunna använda inbetalningarna från kundfordringarna till att betala 

leverantörer och att detta påverkar kassaflödet positivt. För att belysa vikten av 
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kredittiderna och därmed för när in- och utbetalningar sker är figur 14 nedan en 

omvänd situation, det vill säga att kredittiden mot kund är 35 dagar och mot 

leverantör 15 dagar. 

Figur 14: Kapitalbindning vid omvänd kredittid för ett standardiserat hus 

Kapitalbindningen blir helt enkelt högre och Hedman (1991) och Hines, Hurtt och 

Langsams (2000) resonemang blir mer påtagliga, det vill säga att kredittiden 

påverkar kassaflödet. Hustillverkaren AB har med stor sannolikhet vägt in detta och 

vi vill återigen därför poängtera att utifrån kassaflöde och kapitalbindning är 

företagets standardiserade hus inte särskilt betungande ur ett kassaflödesperspektiv 

för företaget.  
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6. Individanpassade hus 
Denna produktkategori utgörs av cirka 200 olika husmodeller och ses som exklusiva 

hus. Trots att företaget erbjuder många olika typer av hus är det sällan en kund som 

köper den exakta modellen från katalogen. Kunder som väljer att utgå från någon av 

modellerna vill nämligen sätta sin egen prägel på huset och skräddarsy det utifrån 

egna behov och önskemål. Detta medför att dessa hus är de som kräver mest tid och 

kompetens (Säljare, 2017). Företaget levererar idag omkring 190 stycken 

individanpassade hus om året, vilket utgör cirka 30 procent av den årliga 

bostadsleveransen (Konstruktionschef, 2017). 

Figur 15: Kortast möjliga ledtid utifrån dagens förutsättningar för ett 

Individanpassat hus 

 
6.1 Försäljning 
Den stora delen av försäljning av individanpassade hus sker genom att kunden 

kontaktar en säljare, vilket sker i cirka 95 procent av fallen (Säljare, 2017). 

Vanligtvis har kunden redan en tomt som förvärvats från kommun, en privatperson 

eller via Hustillverkaren AB. Tidigt i detta stadie är kunden intresserad av vad 

företaget kan erbjuda för lösningar men också prisnivå för denna lösning. Detta 

betyder att företaget redan måste börja skissa och designa ett hus utifrån kundens 

önskemål men också plocka fram en kalkyl och en offert åt kunden. I offerten ingår 
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produktionskostnader och en produktionskalkyl där övriga kända kostnader som 

exempelvis tomtkostnad och anslutningskostnader räknas in. Hustillverkaren AB är 

noga med att uppskatta kostnaderna för markarbeten eftersom markberedningen 

ingår i företagets åtagande. Vidare skrivs sedan ett grundavtal utifrån ritning och 

offert. Grundavtalet är också en förutsättning för att bygglovsritningar ska plockas 

fram för att sedan skickas till kommunen. Företaget vill skriva avtal så fort som 

möjligt för att kunna dra igång processen och skicka in bygglovsritningarna. 

Bygglovsritningarna kräver ett par veckor att få fram och därefter har kommunen 10 

veckor på sig att neka eller bevilja bygglovet. Vid ett godkänt bygglov sker en dialog 

mellan säljare och kund där parterna tillsammans går igenom slutbeställningen. 

Slutbeställningen tar hänsyn till husets alla aspekter, det vill säga exempelvis golv, 

kök, fönster, och väggar (Säljare, 2017).  

 

Säljaren (2017) menar att det underlättar för företaget om ett standardhus med endast 

mindre justeringar kan säljas, vilket kan förklaras av att ledtiderna blir snabbare och 

att produkten då inte kräver lika mycket resurser. Ett hus är dock en stor investering, 

vilket således betyder att kunden ofta är lite osäker då det är många aspekter och 

faktorer att ta hänsyn till samtidigt som ett husbygge kostar mycket pengar. 

Förtroendeingivande är därför ett ord som är starkt korrelerat till säljaren. Vidare är 

det viktigt att få till ett snabbt avslut på affären, detta då risken hela tiden finns att 

köparen vill förändra huset, vilket gör att processen blir mer utdragen och nya 

beräkningar och ritningar kan behöva göras. Om det exempelvis tar tre veckor att 

färdigställa en ritning och ytterligare fyra veckor innan offerten är färdigställd får 

kunden mycket betänketid, vilket innebär en risk då kunden under denna långa 

period kan ändra sig. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede få ner affären på 

papper men också att försöka sälja hus med mindre justeringar, detta då affären blir 

betydligt mer smidig för Hustillverkaren AB (Säljare, 2017). 

 
6.2 Kalkyl och offert 
Kalkylavdelningen består av elva personer där vardera person har lite olika roller och 

arbetsuppgifter. Det första steget i processen utgörs av att den person som skriver 

offerter erhåller en skiss framtagen utifrån kundens önskemål. Skissen och ritningen 

ligger sedan till grund för den kalkyl som plockas fram. En logisk följd används när 

kalkylen ska tas fram, det vill säga att de stora delarna som exempelvis bjälklag och 

tak bockas av tidigt i kalkylens skede där mer detaljerade aspekter uppkommer 
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senare i kalkylen. För att undvika enkla misstag i kalkylen inhämtas data och mallar 

från en tidigare kalkyl. Om en offert plockas fram på ett tvåplanshus inhämtas data 

och en mall från tidigare tvåplanshus. Detta gör att kalkylen tar med de aspekter och 

faktorer som är relevanta för ett tvåplanshus. En viss grad av automatisering men det 

förekommer också en del manuell bearbetning, vilket kan uppkomma då exempelvis 

huset ska ha puts. Vid puts finns en förutbestämd kostnad per kvadratmeter men ytan 

måste manuellt räknas fram utifrån den skiss och ritning som mottagits 

(Offertskrivare och kalkylator, 2017).  

 

Genom att klicka vidare i systemet betas olika delar av materialen av, vilket 

fortskrider till dess att kalkylen tagit med alla delar. Vidare finns andra exempel på 

ärenden som kräver manuell bearbetning där antalet längdmeter byggställning är ett 

exempel, vilket betyder att en manuell beräkning göras, det vill säga hur många 

längdmeter byggställning som kan tänkas behövas samt hur hög ställningen behöver 

vara. Utifrån ett förutbestämt pris per löpmeter kan sedan denna kostnad tas upp i 

kalkylen. Kostnaderna används dock inte bara i kalkylen utan agerar också som 

upphandlingsunderlag med entreprenader (Offertskrivare och kalkylator, 2017).  

 

När systemet kommer till materialval för interiören väljs så kallade standardval, det 

vill säga exempelvis standardiserat golv, kakel och klinkers. Vidare behöver ytan 

fortfarande beräknas manuellt utifrån de skisser som erhålls. Under detta stadiet ska 

också en kostnad för ritning existera, det vill säga en kostnad som avspeglar den tid 

som huvudritare och projektörer kan tänkas behöva avsätta för att färdigställa 

ritningar och projektering. Att färdigställa en kalkyl och göra en offert tar i regel 

omkring åtta timmar men beroende på husets omfattning kan vissa hus kräva ett par 

dagar, detta för att en korrekt kalkyl och offert ska bli färdig (Offertskrivare och 

kalkylator, 2017).  
 
6.3 Slutbeställning 
Slutbeställningen är det steg i flödet där "finliret" börjar. Kunden har fram till nu 

genomgått offertskrivning och skrivit ett grundavtal, vilket betyder att det är nu alla 

val och tillval ska göras. I regel ska slutbeställningen ske i samråd med säljare där 

utgångspunkten är att kunden väljer så många val som möjligt från företagets egna 

tillvalskatalog. Det är dock bara hälften som gör detta då resterande del istället vill 

använda sig av fria val, det vill säga att kunden exempelvis själv hittar eget kakel, 
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egna blandare och eget golv. Målet är att säljaren tillsammans med kunden ska fylla i 

en komplett och färdigställd slutbeställning som sedan skickas till de personer som 

hanterar slutbeställningarna. Dessvärre är risken stor att kund och säljare snabbt 

fyller i slutbeställningen, detta för att kunna komma in i den så kallade kön och 

därmed komma in i systemet. Detta förekommer ibland och kan resultera i att 

ändringar måste göras i efterhand, vilket är tids- och resurskrävande. Är 

slutbeställningen inte komplett blir det personen som hanterar slutbeställningen som 

får identifiera vad som saknas och därefter fylla i den saknade informationen, detta 

kan avläsas och utredas utifrån skisser men också utifrån dialog med säljare och kund 

(Slutbeställare, 2017).  

 

Tidsspannet från offert till färdig slutbeställning har en stor spridning. Ibland tar 

detta några veckor men exempel finns också på ärenden som tagit ett par år, vilka är 

extrema men som förekommer. Om kunden ändrar sig mycket behöver 

slutbeställningen justeras samtidigt som nya ritningar måste uppföras, detta då 

kunden måste godkänna huvudritningen innan slutbeställningen kan göras. Detta 

resulterar i att en kund som har mycket synpunkter och hela tiden kommer på nya 

ändringar kräver mycket tid och resurser, vilket kan förklaras av att ritningar och 

slutbeställningen då måste kompletteras. Vid den tidpunkt där slutbeställningen 

börjar bli färdig sker ett avstämningsmöte mellan säljare, byggcentret, huvudritaren 

och slutbeställaren. Under avstämningen sker en genomgång av eventuella problem 

som kan tänkas uppkomma där exempelvis huvudritaren kan ha synpunkter på 

ritningen som kan vara svåra att verkställa. Detta måste då säljaren meddela till 

kunden och kunden måste därefter tillsammans med säljaren hitta en alternativ 

lösning. Vid den punkt där alla parter är nöjda skickas ritningarna till kund samtidigt 

som slutbeställaren skickar ett komplett prisunderlag till kunden. Är priset inte i linje 

med det kunden räknat med kan andra tillval och val behöva justeras, detta för att 

komma i linje med kundens prisbild. Är alla parter nöjda och kunden godkänner 

handlingarna resulterar slutbeställningen i en order. Detta är startskottet för inköp 

och produktion, vilket också betyder att kunden nu får det svårt att dra sig ur affären 

(Slutbeställare, 2017). Vid en påskriven slutbeställning är det också svårt att göra 

ändringar men där små justeringar ofta går att genomföra mot en extra kostnad 

(Säljare, 2017).  
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När slutbeställningen granskas börjar också byggcentret hos Hustillverkaren AB att 

fastställa en preliminär tidsplan för byggnationen. Centret för också en dialog med 

alla underentreprenörer som ska bygga huset. Vidare måste också beställaren ordna 

ett startbesked innan arbetet kan starta. När ett startbesked finns granskas 

slutbeställningen ytterligare en gång innan dess att en orderbekräftelse skapas 

(Säljare, 2017). Företaget kategoriserar därefter huset utifrån en skala 1-3 där en etta 

betyder att kunden valt tillval från katalogen. En tvåa innebär att kunden blandat och 

valt tillval utifrån katalog men också fria val. En trea innebär istället att alla val 

egentligen är fria och inga tillval är från katalogen. Husen som får en etta prioriteras 

först och därefter tvåorna och sist treorna. Detta för att underlätta flödet och spara tid 

då artiklar som valts från katalogen är smidigare att hantera och lättare att köpa in 

(Slutbeställare, 2017).  

 

6.4 Konstruktion - Projektering 
Konstruktionsavdelningen för individanpassade hus består av samma flöde som för 

standardiserade hus, det vill säga att bygglovsritarna, grundritarna och 

slutprojektörerna är involverade. Den stora skillnaden kretsar kring komplexiteten att 

rita och projektera ett individanpassat hus, vilket också ger utslag på den tid som 

behöver avsättas. Generellt krävs cirka 160 timmar för ett hus av denna typ men 

tidsomfånget kan dock fluktuera. Av dessa 160 timmar avser cirka 80 timmar 

slutprojektering (Slutprojektör, 2017). Att dessa hus tar mer tid i anspråk grundar sig 

på att husen alltid skräddarsys, vilket resulterar i att varje hus blir helt unikt och 

därmed att repetition blir svårt att få. Samtidigt vill företaget vara i framkant och hela 

tiden implementera nya innovationer och lösningar. Detta är viktigt då varumärket 

kretsar kring hög kvalitet, flexibilitet och smarta lösningar. Från en slutprojektörs 

perspektiv leder dock ändringar och förnyelse till att mycket tid måste avsättas till 

dessa ändamål. Dagens resurser på konstruktionsavdelningen i kombination med 

komplexa hus och nya lösningar leder till att tid lätt försvinner varvid det blir svårt 

att hinna med i samma tempo som produktionen. Eftersom det är slutprojekteringen 

som ska taktas mot produktionen är det viktigt att inte förlora tid mot produktionen, 

detta kan nämligen leda till att produktionen inte har de underlag som behövs för att 

hålla igång. Idag är det ofta som delleveranser får ske till produktionen vad gäller 

ritningar, detta för att produktionen inte ska behöva stå stilla. Att delleverera 
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handlingar till produktionen innebär alltid en risk då konstruktionsfel kan inträffa. 

Eftersom konstruktionsavdelningen ligger många timmar back gentemot vad som är 

tänkt att produceras blir kontinuerlig förbättring viktigt. Att hitta tillvägagångsätt 

som gör att ritare och projektörer kan arbeta snabbare och bättre är viktigt för att ta 

igen timmar (Konstruktionschef, 2017).  

 

Konstruktionsavdelningen har blivit mycket bättre, snabbare och mer effektiva men 

produktionen och försäljningen springer i ett ännu högre tempo, vilket gör att 

timmarna rinner iväg ännu mer. Trots att antalet resurser utökas krävs det helt enkelt 

fler resurser men då inskolningstiden för en slutprojektör är flera år är det svårt att få 

till effekt direkt, vilket betyder att det gäller att hitta andra vägar. Ett exempel kan 

vara att slutprojektörens roll idag är för bred och att flödet kan vara dåliga på att 

använda information från tidigare led. Materialspecifikation som slutprojektörerna 

gör är ett tydligt exempel (Konstruktionschef, 2017). Specifikationen innehåller alla 

de delar som kommer behövas för att bygga huset där slutprojektören också manuellt 

skriver hur mycket kvadratmeter golv som behövs, vilket är information som redan 

funnits i tidigare led. Lägg därtill det faktum att materialspecifikationen inte är 

integrerad med affärssystemen, vilket därmed leder till en del manuellt arbete 

(Slutprojektör, 2017). Att smala av slutprojektörens roll, fördela ut arbetsuppgifter 

som inte behöver ligga på slutprojektören och hålla sig till färre komplicerade hus är 

förutsättningar för att lyckas takta ihop konstruktionsavdelningen bättre mot 

produktionen. Dagens planeringsfil visar tydligt att minustimmarna gentemot 

produktion blir fler och fler hela tiden och för att lyckas få ut mer bostäder är det av 

stor vikt att reducera timmar för slutprojektörerna, vilket är svårt om komplexa hus 

hela tiden ligger i flödet. Ett viktigt steg som nyligen tagits är de så kallade 

produktdefinitionerna. Genom att tidigt definiera vilken typ av produkt kunden vill 

ha blir det också möjlighet att förmedla ledtider till kund. Är det ett extremt 

komplicerat hus som kunden vill ha kommer det framöver att bli möjligt att förklara 

för kunden att huset kommer ta mer tid i anspråk och därmed också färdigställas 

senare (Konstruktionschef, 2017). 

 

6.5 Betalningsflöden 
Betalningsflödet vid ett individanpassat hus är likartat gentemot ett standardiserat 

hus. Den stora skillnaden är att storleken på fakturorna är större vid ett 
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individanpassat hus eftersom husets köpeskilling är betydligt större (Ekonomichef, 

2017). Nedan följer en enkel tabell som kortfattat visar in- och utbetalningar när ett 

individanpassat hus byggs för 5 000 000 kronor.  

 

Vecka	 Kund.	
Faktura	

Kredittid	
(Kund)	

Lev.	
Faktura	

Kredittid	
(Lev)	

0	   2 250 000 35 
5	 1 000 000 15  35 

6	 2 000 000 15  35 
11	   450 000 35 
13	   450 000 35 
15	   450 000 35 
16	 1 000 000 15   
17	   450 000 35 
19	   450 000 35 
22	 500 000 15   
27	 500 000 15   
Tabell 6: Faktureringsflöde vid ett individanpassat hus 
 
6.5.1 Inbetalningar 
Betalningsplanen och dess regler går i samma linje som för ett standardiserat hus där 

villkoren regleras utifrån ABS09 och konsumenttjänstlagen. Kredittiden mot kund är 

också 15 dagar. Vidare blir det därmed svårt att fakturera för mer än det arbete som 

utförts, vilket innebär att tiden för fakturering kan vara svår att påverka. Vid ett 

individanpassat hus ges dock möjlighet till att skicka en faktura vid slutbeställningen 

som avser en projekteringskostnad där då fakturan är på 50 000 kronor. Kostnaden 

dras dock av mot den faktura som skickas vecka 6, det vill säga när huset är 

vädersäkrat (Ekonomichef, 2017). 

 

Aktivitet	 Procent	 Tid	
Grund	 20 % Vecka -1 
Vädersäkrat	hus	 40 % Vecka 0 
Innertak/väggar	 20 % Vecka 10 
Våtutrymmen	 10 % Vecka 16 
Slutbesiktning	 10 % Vecka - 
Tabell 7: Procentsatser för kundfakturor vid ett individanpassat hus. 

 

• Vid slutförd projektering faktureras 50 000 kronor som en 

projekteringskostnad. 

• När grunden är färdig faktureras 20 procent av den totala summan. 
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• Efter stomresning och yttertak, det vill säga ett vädersäkrat hus faktureras 

ytterligare 40 procent varvid 50 000 kronor dras av på fakturan med bakgrund 

mot tidigare nämnda projekteringskostnad. 

• När innertak och innerväggar är monterade faktureras ytterligare 20 procent. 

• Vid färdigställda tätskikt och våtutrymmen faktureras 10 procent. 

• Den sista fakturan á 10 procent faktureras vid en godkänd slutbesiktning. Om 

allt går enligt plan sker slutbesiktning runt vecka 23 men det kan dröja längre 

tid beroende på om det finns fel som behöver åtgärdas innan slutbesiktning 

kan göras. 

                                                                                             (Ekonom, 2017) 

 
6.5.2 Utbetalningar 
Samma princip gäller som vid ett standardiserat hus, det vill säga att utbetalningar 

sker när entreprenader har utfört arbete eller vid materialinköp. Kredittiden från 

leverantörer är också i snitt 35 dagar där en stor utbetalning sker i början för inköp, 

vilket följs av löpande mindre utbetalningar (Ekonomichef, 2017).  
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6.6 Analys – Individanpassade hus 
Kartläggningen av affärsprocessen för ett individanpassat hus är relativt lik 

affärsprocessen för ett standardiserat hus, åtminstone från dess att in- och 

utbetalningar sker, det vill säga från inköp. Betalningsflödet för ett standardiserat hus 

börjar först vid inköp, vilket också är fallet vid ett individanpassat hus med undantag 

för det Säljaren (2017) beskriver som en projekteringskostnad på 50 000 kronor. Med 

undantag för denna kommer betalningsflödet utifrån tidpunkterna och var vi befinner 

oss i flödet vara detsamma. Nedanstående figurer (16 och 17) ger er en illustration på 

de två flödena från dess att betalningar börjar ske. Tidsintervallet det rör sig om är 

cirka 25 veckor från dess att första fakturan från en leverantör har betalats till dess att 

huset har genomgått en slutbesiktning.  

 

Ledtider vid ett individanpassat hus              Ledtider vid ett standardiserat hus 

 

Figur 16 och 17: Ledtider från inköp till inflyttning 

Skillnaden mellan de två produktkategorierna är istället att storleken för respektive 

betalning kommer att vara större vid ett individanpassat hus. Ekonomichefen (2017) 

förklarar att kredittiderna är desamma samtidigt som samma procentsats används när 

respektive faktura skickas till kund. Detta betyder med andra ord att företaget aktivt 

arbetar med sina kredittider, vilket enligt Hedman (1991) är en viktig parameter när 

kassaflödet ska förbättras. Vidare innebär detta att företaget kan använda sina 

inbetalningar till att betala leverantörer, vilket Salek (2006) beskriver som viktigt. 
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Figur 18: Kapitalbindning vid ett individanpassat hus 

Likheterna och parallellerna vad gäller betalningsflödet och kapitalbindning mot ett 

standardiserat hus är väldigt lika. Skillnaden som betungar kassaflödet lite mer är att 

företaget binder ett något större belopp i den inledande fasen gentemot ett 

standardiserat hus och såldes får ett större kapitalbehov vid detta skede i 

affärsprocessen. Vid ett individanpassat hus binder företaget 2 250 000 kronor i cirka 

en vecka innan kurvan vänder, vilket kan jämföras med 1 350 000 kronor för ett 

standardiserat hus. Även om kapitalbehovet är större är tidsomfånget litet och vi vill 

därför poängtera att i det stora hela är denna produkt inte heller betungande ur ett 

kassaflödesperspektiv.  
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7. Projekthus 
Projekthus är benämningen på de hus som byggs vid ett projekt, det vill säga att ett 

flertal liknande hus byggs på samma område. Det kan handla om friliggande villor, 

radhus, parhus och flerbostadshus. Husen kan upprättas som både äganderätter och 

bostadsrätter och oavsett form kan kunderna vara med och påverka interiören. Vid 

uppförande av projekthus byggs cirka hälften av det totala antalet projekthus på egen 

mark och hälften utgörs av externa beställningar där då andra aktörer äger marken 

men låter Hustillverkaren AB tillverka bostäderna. Vid projekthus på egen mark kan 

företaget upprätta äganderätter eller interna bostadsrätter, det vill säga att upprätta 

interna bostadsrättsföreningar (intern BRF). Vid externa projekt levereras oftast så 

kallade externa bostadsrätter. Det är mer lönsamt att äga egen mark och exploatera 

detta område men samtidigt finns det alltid risker med att äga egen mark 

(Projektledare, 2017). 

 

Idag tillverkar företaget omkring 250 projekthus på ett år, vilket utgör en stor del av 

den årliga bostadstillverkningen för Hustillverkaren AB (Projektledare, 2017). 

Projekthusen är idag utifrån ledtider konkurrenskraftiga men det finns stor potential 

till att förkorta ledtiderna ytterligare. Dagens system är utformade till styckehus och 

att hantera projekthus i dessa system kan tendera att bli fyrkantigt. Exempelvis måste 

50 olika avtalsnummer plockas fram i systemet när 50 likadana projekthus ska 

tillverkas och byggas. I regel borde istället ett avtal skapas då bostäderna ser likadana 

ut men systemen tillåter dessvärre inte det, vilket påverkar effektiviteten 

(Projekthuschefen, 2017). 

 

  

  

  

  

  

  

  

Figur 19: Olika alternativ för ett projekthusområde. 
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Projekthuschefen (2017) förklarar att en långsiktig förhoppning är att förhållandet 

mellan egen mark och extern mark ska vara ungefär 50 procent vardera. På den egna 

marken utgör de interna bostadsrätterna en större andel gentemot äganderätterna. Ur 

ett hanteringsmässigt perspektiv hade dock egen mark varit att föredra framför extern 

mark, detta då företaget själva kan styra projekten och processerna vid exploatering 

på egen mark. Anledningen till att egen mark är att föredra beror på att företaget kan 

undvika de orosmoment som uppkommer med en extern aktör, detta då den externa 

aktören vill vinstmaximera, vilket således kan tendera att tära på resurser och tid för 

Hustillverkaren AB. När företaget äger egna markområden är förutsättningen till 

vinst större men dock blir kapitalbindningen högre när egen mark exploateras, vilket 

också innebär en risk. Därför strävar företaget mot att ha en jämn fördelning mellan 

egen och extern mark (Projekthuschef, 2017). Ett problem idag är att de externa 

projekten ofta prioriteras då de externa beställarna pressar företaget, vilket innebär 

att de interna projekten kan bli lidande där alternativet då är att säga nej till den 

externa kunden och förlora affären. Ur ett kassaflödesperspektiv kan områdena på 

egen mark betunga kassaflödet mer gentemot extern mark men att välja bort egen 

mark och bara ta externa områden hade i det långa loppet säkerligen påverkat 

kassaflödet negativt det också. Betalningsplanen är nämligen alltid uppe på 

förhandlingsbordet när externa aktörer är involverade. Då branschen ser ut som den 

gör är alla aktörer medvetna om kassaflödesproblematiken, vilket således betyder att 

de externa aktörerna med stor sannolikhet gjort betalningsplanerna än mer 

betungande för Hustillverkaren AB (Projekthuschef, 2017). 

 

7.1 Markexploatering 
Översiktsplanerad eller detaljplanerad mark är ofta de två typer av mark som 

företaget kan köpa. Översiktsplanerad mark är ofta billigare att köpa men innebär 

samtidigt en högre risk och är därför mer ett spekulationsköp. Detta grundar sig på 

att marken ännu inte blivit detaljplanerad och att ta fram en detaljplan tar både tid 

och resurser. Vidare kan också människor som berörs av en eventuell detaljplan 

överklaga, vilket drar ut på tiden ytterligare. Det blir med andra ord en avvägning 

mellan risk, pengar, tid och resurser. Det är därför svårt att ge en indikation på hur 

lång tid det tar för en översiktsplanerad mark att bli exploaterad med bostäder. En 

redan detaljplanerad mark tar cirka ett år att projektera och exploatera med vägar 
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innan byggnation kan påbörjas. En översiktplanerad mark kan istället kräva tre år 

innan byggnation kan ske men det kan också ta betydligt mycket längre tid än så 

(Senior Advisor, 2017).  

 

Vid ett markköp betalar företaget ofta hela summan vid ett tillfälle, vilket innebär att 

företaget får ligga ute med en stor summa pengar i ett tidigt skede. Vidare strävar 

företaget efter att förvärva mark i närheten av storstäder men vid de tillfällen det är 

svårt undersöks också alternativa områden. Affärsplanen styr hur många bostäder 

som årligen ska levereras och det är viktigt att förhålla sig till affärsplanen 

(Projektledare, 2017). Oavsett affär menar Projektledaren (2017) att eftertänksamhet 

alltid är viktigt då det hela tiden rör sig om tiotals miljoner kronor. Eftertänksamhet 

blir därför av stor vikt samtidigt som det ibland krävs lite mer vågade beslut, detta 

för att inte riskera att gå miste om bra markaffärer (Projektledare, 2017). 

 

 
7.2 Projekthus på egen mark 
Att uppföra projekthus på egen mark kan ske på två olika sätt, antingen via en intern 

bostadsrättsförening eller via äganderätter. De interna bostadsrätterna utgör den 

större andelen av projekthus på egen mark där andelen är omkring 70 procent. Flödet 

genom affärsprocessen är dock detsamma för de två alternativen och tidsperspektivet 

likaså där den stora skillnaden är utifrån betalningsströmmarna. Strategin och syftet 

med att ha egen mark i attraktiva områden handlar om att säkerställa försäljning och 

produktion även vid en sämre konjunktur. Markägande blir därmed en viktig faktor 

för att hantera dessa projekt. Utan egen mark blir företaget snarare en legoleverantör, 

vilket företaget vill undvika då de idag inte har produkter avsedda för detta. 

Tidshorisonten vid markköp och projekthusområde pendlar mellan två till fem år, 

detta gör att företaget kan sprida risker och säkerställa beläggning under en längre tid 

(Projekthuschef, 2017).  
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Figur 20: Ledtider vid bostadsrätter och äganderätter på egen mark (detaljplanerad 

mark) 

 

Illustration 20 ovan visar hur flödet från lönsamhetskalkyl till färdig bostad ser ut. 

Illustrationen visar hur aktiviteterna bör taktas för att undvika onödiga risker. De blåa 

pilarna visar dock hur företaget försöker tidigarelägga och parallellt köra processer 

för att få en bättre genomloppstid. Den gråa färgen på processer illustrerar också att 

det till stor del är en extern aktör som styr dess ledtid och att Hustillverkaren AB 

därför har större möjlighet att påverka de processer som är orangea (Projektledare, 

2017).  

 
7.2.1 Lönsamhetskalkyl 
Projekten kräver ofta mycket likvida medel, vilket betyder att det i ett tidigt skede är 

viktigt att säkerställa lönsamhet för ett projekt. Idag använder företaget en 

lönsamhetskalkyl vars syfte är att väga in markköpet och byggnation och utifrån 

detta ta ställning till projektets lönsamhet. Kalkylen används också till att ta fram en 

månadsavgift för bostadsrätterna. Denna information är väsentlig då informationen 

måste delges till mäklare innan försäljning. Ledningen hos företaget måste också ta 

ställning till projektets lönsamhet och det är först efter ledningens godkännande som 

projektet kan starta, vilket betyder att markköpet kan genomföras. Utifrån kalkylen 

går det sedan att kontera kostnader och därmed kontinuerligt göra 

månadsavräkningar på projektet (Projektledare, 2017). Lönsamhetskalkylen är 
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smidig att göra och kräver heller inte särskilt mycket resurser. De tre veckorna 

förklaras snarare av att eventuella beslut ska växa fram utifrån ledning och styrelse, 

vilket betyder att den faktiska och aktiva arbetstiden för att göra en lönsamhetskalkyl 

inte är tre veckor. Beroende på projektets komplexitet kan dock tidsomfånget tendera 

att ta ännu längre tid där tiden då präglas av att beslut ska fattas (Projekthuschef, 

2017).  

 
7.2.2 Fastighetsreglering och bygglov 
 
Fastighetsregleringen involverar externa aktörer som lantmäteri och olika 

myndigheter. Syftet med en fastighetsreglering är att erhålla en nybyggnadskarta från 

lantmäteriet, vilket därmed bör ses som en extern process då företaget har svårt att 

påverka denna tid (Projekthuschef, 2017). Dessa 40 veckor går dock att undvika om 

företaget köper mark som redan är bra detaljplanerad, detta då företaget kan undvika 

att göra en fastighetsreglering och istället anpassa projekthusen åt den befintliga 

detaljplanen. Dessvärre är denna typ av markköp inte lika vanligt förekommande 

samtidigt som priset på denna typ av mark också blir högre. Bygglovsfasen är en 

annan process som också är svår att påverka och ofta tar bygglovet mer än tio veckor 

att erhålla. Däremot försöker företaget ofta förbereda och skicka in 

bygglovshandlingar redan innan fastighetsregleringen är klar, vilket fungerar i 

majoriteten av projekten även om det alltid finns en risk med att välja den vägen, 

detta då ett bygglov inte alltid går igenom (Projektledare, 2017). Projekthuschefen 

(2017) förklarar att överklaganden är en orsak till att bygglovet fördröjs och inte går 

igenom, vilket är svårt för företaget att påverka och således innebär att tidsaspekten 

för ett bygglov därför skiljer sig åt. I bygglovsfasen påbörjas även förprojekteringen, 

vilket innebär att en del förarbete är gjort när slutprojekteringen av projektet ska 

påbörjas. Det är därför viktigt att vara relativt säker på att bygglovet blir godkänt, 

detta för att undvika att behöva justera och skicka in ett bygglov. En justering kan 

således förskjuta och påverka hela tidsplanen för ett projekt (Projektledare, 2017). 

 

7.2.3 Förberedelser innan huslansering och försäljning 
När vetskap finns om att ett projekt kommer genomföras kontaktas mäklare där en 

ekonomisk plan skapas för bostadsrättföreningen som följs av ett planerat 

inflyttningsdatum. Vidare har företaget en riktlinje om att 75 procent av bostäderna 

ska vara sålda innan projektet påbörjas (Projektledare, 2017). Detta innebär en 

finansiell risk för företaget i form av osålda bostäder. Med dagens marknadsläge kan 
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dock procentsatsen sänkas för att kunna påbörja projektet tidigare (Projekthuschefen, 

2017). Vidare försöker företaget under vissa projekt att tidigarelägga huslanseringen 

för att få aktiviteten att löpa mer parallellt med bygglovsfasen. Därmed ges också 

möjlighet att tidigarelägga den förberedande försäljningen och den faktiska 

försäljningen. Detta påverkar genomloppstiden då flera processer sker parallellt, 

vilket i slutändan leder till att tidsomfånget för hela flödet blir kortare. Det finns 

således vägar att gå för att kunna leverera bostäder tidigare men att avvika från den 

uttalade strukturen och det uttalade flödet kan innebära risker. Dagens tidsplan tar 

ungefär tre år från idé till inflyttningsklara bostäder men där externa och interna 

faktorer kan påverka tiden i båda riktningarna. Att förminska tidsplanen är därför 

möjligt men en alltför snäv tidsplan kan innebära fler risker och därmed också större 

risk för att fel uppstår. Företaget försöker ha korta ledtider men vill samtidigt inte 

låta stress och alltför snabba beslut svärta varumärket. Detta kan nämligen leda till 

fler reklamationer och fler misstag, vilket kan resultera i att hela tidsplanen förskjuts 

och därmed också det planerade inflyttningsdatumet (Projektledare, 2017). 

 

En förutsättning för att nå lönsamhet i framtiden är få ordning på de interna 

processerna. Att försöka effektivisera de tidigare delarna i flödet som försäljning och 

bygglov är möjligt men innebär samtidigt svårigheter och risker då ingen kommun är 

den andra lik. Vissa kommuner jobbar effektivt medans andra är ineffektiva och mer 

komplexa att arbeta med. Om företaget stressar fram bygglovsritningar ökar 

dessutom risken för eventuella fel även om ledtiden kanske blir kortare. Risken finns 

att nya handlingar måste plockas fram om avslag erhålls på det första. Exempelvis 

hade företaget en plan på att bygga radhus på ett område. Detta blev överklagat och 

tidsförskjutet, vilket betyder att om då företaget hade påbörjat aktiviteter tidigare än 

planenligt för att spara tid hade företaget återigen behövt hantera samma aktiviteter 

på nytt. Under detta projekt hade företaget redan fått ett beviljat bygglov men en där 

en insatt och kunnig privatperson överklagade. Resultatet blev att hela projektet 

tidsförsköts två månader. Dyrbar tid som påverkar hela flödet samt tidsplanen och 

således tid som kan påverka hur företaget kommer at förhålla sig till den utsatta 

affärsplanen (Projektledare, 2017). 

 
7.2.4 Efter försäljning 
När en så kallad tillverknings- och leveransorder (TOLO) skrivs blir projektet synligt 

i företagets system och därmed också redo för att planeras i produktionen. Idag är det 
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en viss väntetid från det att alla tillval är klara och en TOLO skrivs tills det att 

slutprojektörerna påbörjar ritningen. Den muntligt avtalade väntetiden mellan 

projekthus och konstruktion är 10 veckor men med dagens tryck på bostäder tenderar 

den att bli längre. Detta handlar inte om att projekteringen är ineffektiv utan den 

bakomliggande orsaken är att avdelningen har för få resurser. Vidare kräver de 

individanpassade husen mycket resurser och tid vilket påverkar projekthusen och 

leder till ett invant arbetssätt. För projekthus är det viktigt att kunna förkorta 

tidsplanen, detta då en lång tidshorisont till inflyttning kan göra bostäderna mer 

svårsålda samtidigt som företaget binder kapital under en längre tid. Idag är dock 

efterfrågan på bostäder större än utbudet vilket gör bostäderna lätta att sälja. Förr 

eller senare kommer dock en lågkonjunktur, vilket då medför att en kortare tidsplan 

och repetition blir viktiga faktorer (Projektledare, 2017). 

 

7.2.5 Konstruktion - Projektering 
Det är viktigt att välja rätt produkter när ett projekthusområde ska byggas, detta för 

att säkerställa repetition genom flödet och därmed stabila ledtider. I regel tar det 

cirka 24 timmar för ett projekthus att flyta igenom konstruktionsavdelningen. Vidare 

är det viktigt att beakta att de val som kunden väljer interiört inte påverkar 

slutprojekteringens arbete. För att lyckas bibehålla effektivitet finns det personer på 

konstruktionsavdelningen som har indirekta roller hänförbara till projekthus. Detta 

gör att avdelningen kan optimera resurserna utifrån vilka produkter som finns i 

flödet. Därmed finns det inga anställda på konstruktionsavdelningen som endast 

hanterar projekthus. Produktmixen och de produkterna som finns i flödet får därför 

styra hur resurserna ska användas, vilket betyder att resurserna optimeras utifrån vad 

som planeras att produceras. Det finns dock alltid en svårighet med detta 

tillvägagångsätt, vilket förklaras av det alltid är svårt att ta beslut på vilka produkter 

eller projekt som ska prioriteras och hanteras (Konstruktionschef, 2017).  

 

Projekthusen delar projekteringsresurser med övriga produkter där Projekthuschefen 

(2017) menar att individanpassade hus kan tendera att hamna först i 

prioriteringslistan, vilket i grund och botten kretsar kring historiska skäl. Vidare 

menar Projekthuschefen (2017) att företaget dock har blivit mer transparanta och 

bättre på att planera, detta då flera avdelningar och produktgrupper närvarar vid olika 

planeringsmöten. Både Konstruktionschefen (2017) och Projekthuschefen (2017) 

betonar att de 18 veckor som utgör projektering innefattar bland annat en 
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förprojektering och en slutprojektering. Därför bör dessa veckor inte ses som 

renodlad väntetid utan aktiviteter sker i bakgrunden under cirka nio veckor av dessa. 

Med dagens system och förhållandet till avtalsnummer kan det vara svårt att 

projektera tidigare, detta då all information blir synlig först när ett avtalsnummer 

existerar. Ett föråldrat system som passar styckehus men inte projekthus, vilket 

betyder att företaget kanske tenderar att skjuta på projekteringen längre än 

nödvändigt (Projekthuschef, 2017). 

 

Inköp av material sker i regel minimum sex veckor innan slutprojekteringen är 

färdig, detta för att material ska finnas på plats när produktion väl startar. Därmed 

sker inköpen parallellt med projekteringen. Tillverkningen är heller ingen enskild 

aktivitet i företagets projekthustidsscheman, detta då det i regel tar omkring en dag 

att tillverka ett projekthus i fabrik. Den totala genomloppstiden påverkas därför inte 

särskilt mycket av produktionstiden (Projektledare, 2017).  

 

7.2.6 Betalningsflöden vid egen mark 
Betalningsflödet och kassaflödet vid projekthusområden på egen mark påverkas av 

markköpet och om marken är översikts- eller detaljplanerad. Nedan presenteras 

betalningsflödet vid ett Projekthusområde på översiktsplanerad mark där projektet 

startade i slutet av år 2010 och förväntas vara helt färdigt under sista kvartalet år 

2017. Området uppförs också i etapper, vilket betyder att en del bostäder blir 

inflyttningsklara tidigare än andra. Totalt har området 66 stycken tomter där 14 

stycken omvandlas till interna bostadsrätter, 13 stycken till äganderätter och 

resterande 39 blir villatomter. Därmed kommer 52 stycken tomter att få ett eget 

betalningsflöde, det vill säga till äganderätterna och villatomterna (Ekonomichef, 

2017). Viktigt att poängtera är att de siffror som ligger under raderna mark är direkt 

hänförbara till försäljning av tomter och mark. Under raderna BRF och entreprenad 

finns betalningsflödet för de interna bostadsrätterna.  
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Tabell 8: Betalningsflöde vid ett projekthusområde 

I projektets början finns en stor utbetalning för marken som följs av utbetalningar 

som berör markarbeten, riskanalyser och olika typer av vägarbeten. Stora 

utbetalningar sker till NCC och kommunen under år 2013 men där företaget också i 

slutet av året erhåller inbetalningar för elva stycken tomter. Vidare erhålls 

inbetalningar kontinuerligt under år 2014 för tomter och mark samtidigt som 

utbetalningarna går att härleda till kommunen och leverantörer. Under år 2015 och år 

2016 bottnar majoriteten av betalningsflödet från inbetalningar vad gäller mark och 

tomtförsäljningar. Dessa flöden behandlar endast betalningar som går att härleda till 

marken. Det är först år 2014 som utbetalningar börjar ske till leverantörer och 

entreprenader, det vill säga kostnader som är hänförbara till byggnationen av 

bostäderna. Dessa kostnader fortsätter under år 2015 och blir under detta år större, 
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vilket sker naturligt då husleveranser börjar ske och byggnationen tar fart på allvar. 

Dessa kostnader och utbetalningar fortsätter under år 2016 och år 2017, detta då 

projektet byggs i lite olika etapper och således resulterar i att vissa områden blir klara 

före andra. Detta betyder också att inbetalningar börjar ske till företaget för de 

bostäder som börjar bli inflyttningsbara. Under kvartal tre år 2017 har företaget 

erhållit alla inbetalningar men också genomfört alla utbetalningar (Ekonomichef, 

2017). 

 

7.2.6.1 Betalningsflöde äganderätter 
Vid projekthus, så kallade äganderätter kommer betalningsflödet att ske i två led. 

Tomten som bostaden byggs på kommer ha ett eget flöde där en köpare betalar hela 

tomten vid tillträde. Vidare fakturerar företaget 60 procent av det totala 

försäljningspriset strax innan grundarbetet är slutfört och där slutfakturan på 40 

procent skickas vid godkänd slutbesiktning (Projektledare, 2017).  

 

7.2.6.2 Betalningsflöde intern bostadsrätt  
En intern bostadsrättsförening är säregen ur den aspekten att företaget till stor del 

endast har utbetalningar fram till dess att kund får tillträde till bostaden. Företaget 

erhåller dock under projektets gång inbetalningar för den så kallade 

bokningsavgiften, vilket är tio procent av köpeskillingen. Dessa inbetalningar kan 

användas till att betala av marken. Vidare utgörs betalningsflödet av utbetalningar för 

mark och markarbeten men också till leverantörer och entreprenaden under 

byggnationen. Betalning för mark och resterande 90 procent av köpeskillingen 

erhåller företaget när tillträde till bostaden ges (Ekonomichef, 2017). 

 

7.3 Projekthus utan egen mark 
Den stora skillnaden mellan projekthus på egen mark och projekthus med en extern 

beställare är att företaget vid en extern beställare inte behöver vara lika involverade i 

de första aktiviteterna. Intensionsfasen och anbudsfasen är två aktiviteter som skiljer 

sig åt när en extern beställare är involverad (Projektledare, 2017). Vid en eventuell 

intensionsfas involverar markägaren/beställaren företaget, detta då 

markägaren/beställaren behöver hjälp med att ta fram ett huvudprojekteringsförslag. 

Antingen väljer företaget att hjälpa till med detta där alternativet istället är att 

markägaren/beställaren får anlita en extern arkitekt. Därefter följer anbudsfasen, 

vilket kortfattat betyder att ett förfrågningsunderlag inkommer. Företaget är dock 
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noggranna med att aldrig lämna anbud på andras ritningar för ett område utan väljer 

alltid att skapa egna ritningar, detta för att projektet ska fungera i företagets system 

och produktion. Ritningen är relativt detaljrik och innehåller också en kalkyl. Utifrån 

detta underlag får därefter markägaren/beställaren ta ställning till om de vill använda 

sig av Hustillverkaren AB eller något annat företag. Vidare blir flödet och 

aktiviteterna likadana som vid ett projekthusområde på egen mark där istället 

betalningsflödet är det som ser annorlunda ut (Projekthuschef, 2017).  

Figur 21: Ledtider vid projekthus på extern mark. 

 
7.3.1 Betalningsflöde vid extern bostadsrätt 
När externa beställare är inblandade bildas det i regel alltid en bostadsrättsförening. 

Betalningsplanen kan variera lite beroende på projekt. Varje bostad har en egen 

betalningsplan där företaget inte tar ut någon projekteringskostnad (Ekonom, 2017). I 

tabell 9 nedan visas det generella faktureringsflödet. 

Aktivitet	 Procent	 Tid	
Grund	 10 % Vecka -1 
Vädersäkrat	hus	 40 % Vecka 0 
Innertak/väggar	 20 % Vecka 10 
Våtutrymmen	 10 % Vecka 16 
Slutbesiktning	 20 % Vecka - 
Tabell 9: Procentsatser för kundfakturering vid en extern bostadsrätt. 
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7.4 Analys – Projekthus 
 

7.4.1 Egen mark 

Projekthusområdena är som nämnt större projekt och utgör cirka hälften av den 

årliga bostadsleveransen, det vill säga 250 bostäder (Projektledare, 2017). Vidare 

utgör interna bostadsrätter en större andel gentemot äganderätter (Projekthuschef, 

2017). Enligt Ekonomichefen (2017) sker den stora inbetalningen vid interna 

bostadsrätter när tillträde ges, vilket betyder att vi redan nu kan förstå att kassaflödet 

vid ett projekthusområde kommer vara mer betungande gentemot ett standardiserat 

eller individanpassat hus. Vidare menar Projekthuschefen (2017) att ett 

projekthusområde kan uppföras på egen mark eller på extern mark och där 

projektledaren (2017) menar att företaget ofta betalar hela marken då tillträde till 

marken ges. Vidare menar Senior Advisor (2017) att innan byggnation kan påbörjas 

är tidsomfånget för en detaljplanerad mark minimum ett år och vid en 

översiktsplanerad mark tre år. Enligt Kalbro (2007) påverkas priset på mark av 

huruvida långt kommen marken är i processen, det vill säga om det är 

jordbruksmark, råmark eller rå tomtmark. Vidare förklarar Karlbro (2007) att det 

sistnämnda är det som beskrivs som en detaljplanerad mark, vilket också gör priset 

på marken dyrare gentemot en översiktsplanerad mark. En översiktplanerad mark 

menar Karlbro (2007) är mer av ett strategiskt markköp, vilket dock sänker priset på 

marken. Således betyder detta ett dilemma, det vill säga att markköpare kan köpa en 

översiktplanerad mark till ett lägre pris men med osäkerhet kring huruvida 

detaljplanen kommer antas eller ej. Utifrån fallföretagets perspektiv innebär detta 

också att företaget binder kapital under en längre tid gentemot mark som redan vore 

detaljplanerad.  

 

Kalbro (2007) menar också att värdeutvecklingen för ett företag som förvärvar 

översiktsplanerad mark blir högre om en detaljplan antas. För Hustillverkaren AB 

innebär det en möjlighet att få en högre värdeutveckling på markområdet, vilket 

innebär att inbetalningarna för marken blir större vid försäljning. Vidare är dock 

riskerna högre gentemot att köpa detaljplanerad mark, detta då osäkerhet finns om 

huruvida detaljplanen kommer godkännas eller ej. Säkerheten att köpa detaljplanerad 

mark innebär således ett högre pris för att förvärva den typ av mark men där 

företaget dock inte behöver binda kapital under en lika lång tid. Vi vill därför belysa 
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att denna avvägning är svår på grund av de för- och nackdelar det innebär ur ett 

kassaflödesperspektiv att förvärva mark vid de olika stadierna. Vidare ställer vi oss 

frågan om det är nödvändigt att betala hela eller stora delar av summan vid 

markförvärvet. Vi är medvetna om att vissa markägare kanske kräver att 

Hustillverkaren AB ska betala hela summan direkt men vid de tillfällen markägarna 

är öppna för förhandling kring betalningsplanen borde detta utnyttjas. Således bör en 

förhandling kring en betalningsplan för ett markköp vara ett alternativ, detta för att 

undvika en stor utbetalning vid förvärvet och istället försöka dela upp 

utbetalningarna under en längre tidsperiod. 

 

Hedberg (1995) förklarar att entreprenader ska ha rätt till likvid under arbetets gång. 

Bör inte detta resonemang kunna spegelvändas där Hustillverkaren AB betalar 

markägaren utefter en betalningsplan som går mer i linje med att området exploateras 

och ökar i värde? Vidare menar Liman (2007) att entreprenader tenderar att vrida på 

betalningsplanerna för att gynna sitt kassaflöde. Får Hustillverkaren AB möjlighet att 

betala marken i olika etapper bör således även de kunna vrida på betalningsplanen 

för att gynna kassaflödet, det vill säga att betala markägaren mer utifrån den linje 

som Hustillverkaren AB fakturerar sina kunder. Detta bör vara praktiskt och 

teoretiskt genomförbart och hade gynnat kapitalbehovet genom projektet. Vidare 

finns dock risken att företaget förlorar affären då konkurrenter fortfarande kan vara 

villiga att betala hela summan direkt. 

 

Väljer företaget att exempelvis köpa en översiktsplanerad mark för 12 000 000 

kronor och bara bebygga denna med interna bostadsrättsföreningar erhåller de 

inbetalningar i samband med att bostäderna är inflyttningsklara, vilket innebär att 

kapital binds under en lång tid samtidigt som kostnader uppkommer utan att 

inbetalningar erhålls. Dock menar Projektledaren (2017) att företaget inte bara 

bygger interna bostadsrättsföreningar när företaget äger mark utan också bygger 

äganderätter samt styckar av mark och säljer tomter, detta för att erhålla 

inbetalningar under projektet. Figur 22 som illustreras på nästa sida är ett riktigt 

projekt där företaget försöker att undvika för hög kapitalbindning genom att 

kontinuerligt erhålla inbetalningar. 
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Figur 22: Kapitalbindning vid ett projekthusområde 

Utifrån betalningsflödet från projektet i tabell 8 har ovanstående figur 22 utvecklats. 

Figuren visar hur företaget binder kapital från dess att marken köps till dess att 

företaget erhåller de sista inbetalningarna. Vid jämförelse med ett standardiserat eller 

individanpassat hus ser vi tydligt att summorna, tiden och kapitalbindningen är 

annorlunda och att dessa projekt tynger kassaflödet betydligt mer.  

 

Kapitalbehovet och kapitalbindningen är som nämnt betydligt mycket större genom 

affärsprocessen för projekthus. Störst kapitalbindning är det i mitten av år 2013, detta 

när företaget fortfarande befinner sig i fasen för mark även om marken förvärvades 
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år 2010. Enligt Ekonomichefen (2017) säljer företaget av totalt 52 stycken tomter 

mellan åren 2014-2016, varvid 39 stycken villatomter och 13 stycken avsedda för 

äganderätter. Dessa kommer då få ett eget kassaflöde varvid 39 stycken 

standardiserade och individanpassade hus kommer säljas till villatomterna. Som 

nämnt tidigare är dessa hus dock inte särskilt kapitalkrävande, detta då 

kapitalbehovet är som störst vid inköp och därefter endast håller i sig en vecka innan 

första inbetalning erhålls. Lägg därtill att husen kommer att säljas under en treårs 

period (2014-2016), vilket således betyder att kapitalbehovet för dessa kommer att 

vara marginellt. De 13 olika äganderätterna får också ett eget kassaflöde där 

Projektledaren (2017) förklarar att företaget fakturerar 60 procent strax innan 

grundarbetet och resterande 40 procent vid slutbesiktning. Från dess att 

betalningsströmmarna börjar vid inköp till slutbesiktning ser kapitalbehovet ut enligt 

nedan vänstra figur (23). Samma förutsättningar för äganderätten gäller som för ett 

standardiserat hus, det vill säga att kostnader och köpeskilling är desamma men där 

tiden och storleken för fakturor skiljer sig åt. Jämför med figur 24 till höger som då 

gäller kapitalbindningen för ett standardiserat hus. De beskrivningar som Hines, 

Hurtt och Langsam (2000) för kring betalningsströmmar blir påtagligt här. 

Detsamma gäller resonemanget som Hedman (1991) för om att faktorn tid är starkt 

korrelerad till kapitalbindning. Att se över betalningsplanen för när och hur 

fakturering sker för en äganderätt är ett tillvägagångssätt för att påverka kassaflödet. 

 

Kapitalbindning äganderätt                          Kapitalbindning standardiserat hus 

 
Figur 23 och 24: Kapitalbindning vid äganderätt och standardiserat hus 
 

Vidare återstår det 14 stycken tomter som är avsedda för interna 

bostadsrättsföreningar där betalning av mark och bostad först erhålls vid inflyttning 

(Ekonomichef, 2017). Marken är betalad sedan år 2010 men företaget går miste om 

att erhålla inbetalningar för den mark som avser de interna bostadsrätterna, detta 
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fram tills inflyttning sker, vilket således leder till att kapital binds i marken och 

byggnation. Startskottet för betalningsflödet vad gäller interna bostadsrätter går att 

härleda till år 2014 där kapitalbehov uppkommer till försäljningsmaterial och 

uppförandet av en bostadsrättsförening. Vidare sker det stora utbetalningar för 

byggnation och till leverantörer mellan åren 2015-2017 där också inbetalningar 

börjar erhållas vid kvartal tre år 2016, detta då vissa bostäder är klara för inflyttning.  

 

7.4.2 Extern mark 

Vid en extern bostadsrätt med en extern aktör tar även här betalningsflödet vid under 

inköp. Den betalningsplan och de kreditvillkor företaget har gör att 

kapitalbindningen och kapitalbehovet inte blir särskilt stort där företaget heller inte 

har något kapital bundit i mark. Kapitalbehovet blir störst vid inköp men då företaget 

lyfter två fakturor till kund på 10 procent respektive 40 procent tidigt i projektet 

vänder detta snabbt, vilket gör att kassaflödet blir tungt till en början men snabbt 

vänder tillbaka och därför blir positivt i ett tidigt skede. Detta då kostnader och 

utbetalningar kommer löpande med en fördelaktig kredittid samtidigt som företaget 

fakturerar sina kunder med kort kredittid. 
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8. Analys 
Utifrån det empiriska underlaget och teori kommer det första avsnittet i analysen att 

behandla det aggregerade kapitalbehovet för Hustillverkaren AB. Vidare kommer 

den andra delen att vara mer inriktad mot en processdetaljerad nivå.  

 
8.1 Aggregerat kapitalbehov 
De tidigare analyserna har resulterat i vägledning för vilken produktkategori som har 

störst kapitalbehov och därmed högst kapitalbindning. Projekthusen och framför allt 

de interna bostadsrättsföreningarna är de produkter som kräver mest kapital genom 

affärsprocessen, vilket således betyder att det är detta flöde som bör prioriteras, 

styras och effektiviseras. Projekthusen går därför i linje med de faktorer som Zou, 

Zhang och Wang (2007) beskriver som riskmoment vid byggprojekt, det vill säga att 

de pågår under en lång tid, processerna är komplicerade och kräver mycket kapital. 

Eftersom affärsprocessen för ett projekthus med interna bostadsrättsföreningar också 

innebär ett markköp bör fokus vara på att styra flödet från markköp till inflyttning. 

Vidare menar Emanuelsson (2015) att marknaden framöver är i behov av många nya 

bostäder. Att bygga stora projektområden med olika typer av bostäder blir således ett 

tillvägagångssätt för att möta den ökade efterfrågan. Dock menar Latham (1994); 

Zou, Zhang och Wang (2007); Flanagan och Norman (1993) att byggprojekt alltid är 

riskbenägna där riskerna alltid bör beaktas, vilket grundar sig på att projekten ofta är 

komplexa, långa och kapitalkrävande. Eftertänksamhet och planering kring var, när 

och hur företag väljer att ta sig an projekt blir därför viktigt inom denna bransch. 

Flanagan och Norman (1993) menar att olika scenarioanalyser kan agera som 

underlag för en riskanalys. Då stora projektområden kräver mycket kapital kan en 

produktmix bestående av endast projekthus på egen mark innebära problem, detta ur 

den aspekt att likvida medel saknas för att ta sig an projektet. Vägvalet kan då bli att 

avstå från projektet alternativt att ta stora lån för att finansiera projektet. Vidare kan 

dålig eftertänksamhet och planering således resultera i att stora projekt sammanfaller 

med många av de övriga produkterna i produktportföljen och med andra stora 

projekt. Detta kan också resultera i att olika kapitalbehov sammanfaller och att 

därmed kapitalbehovet under en viss period blir extremt högt. Kontentan blir därmed 

att styrning och effektivisering av kassaflödet blir betydelsefullt för företag inom 

denna bransch, detta för att undvika likviditetsbrist. Vidare kan företag också kringgå 
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risken att behöva dra sig ur bra projekt samtidigt som företag kan bibehålla eller 

utveckla sin produktmix.   

 

Inom byggsektorn tenderar flera olika projekt att löpa parallellt med varandra 

(Magnusson och Lemby, 1984) samtidigt som Olawale och Sun (2013) betonar 

vikten av att hålla sig till de utsatta tidsramarna. Med hjälp av det Flanagan och 

Norman (1993) benämner som en scenarioanalys och riskanalys har nedan 

illustration tagits fram. Illustrationen ger en indikation på hur kassaflödet och 

kapitalbehovet kan tänkas se ut vid en specifik produktmix. Att fånga in det exakta 

kapitalbehovet och kassaflödet för en årscykel är komplext då projekt hela tiden 

påbörjas och avslutas. Vidare tenderar många projekt att sträcka sig över flera år, 

vilket gör det svårt att fånga den exakta årscykeln. Dock går det att tänka sig att 

byggnationen är mer intensiv under tidig vår fram till tidig höst där antalet påbörjade 

byggnationer reduceras under vintern samtidigt som flera projekt löper parallellt. 

 

 
Figur 25: Kapitalbehov under en kassaflödesårscykel 
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Figur 25 på föregående sidan utgår från att företaget levererar 120 stycken 

standardiserade hus, 120 stycken individanpassade hus, 120 stycken externa 

bostadsrätter, 80 stycken interna bostadsrätter och 40 stycken egna äganderätter. Som 

nämnt antas byggnationen vara som störst mellan tidig vår och tidig höst varvid de 

externa bostadsrätterna och de egna äganderätterna levereras jämnt fördelat under tre 

månader på våren samt tre månader under tidig höst. De interna bostadsrätterna 

levereras istället jämt fördelat under de första 40 veckorna då leverans sker till två 

olika projekt under den tiden. Vidare är majoriteten av standardiserade och 

individanpassade hus fördelade utifrån leverans mellan mars och augusti, 80 stycken 

av respektive produkt levereras under dessa månader varvid de kvarvarande 40 

stycken levereras under resterande månader. Företaget går under året också in två 

markaffärer och dessa sker under vecka 11 och vecka 37. 

 

De första sju veckorna visar kapitalbehovet för de löpande interna 

bostadsrättsföreningarna samt det kapitalbehov som inköp till en liten mängd 

standardiserade och individanpassade hus ger upphov till. Detta följs av en period där 

kapitalbehovet blir betydligt mycket större. De bakomliggande orsakerna till detta är 

att företaget under våren levererar många standardiserade och individanpassade hus. 

Vidare förklaras det stora kapitalbehovet av att företaget också börjar leverera 

äganderätter och externa bostadsrätter samtidigt som ett markköp genomförs. 

Däremot vänder trenden ganska snabbt då företaget tidigt kan fakturera stora delar 

för styckehusen och äganderätterna. Vidare erhålls större inbetalningar gentemot 

utbetalningar för de externa bostadsrättsföreningarna samt styckehusen. Under 

sensommar och tidig höst börjar företaget återigen att leverera ut äganderätter och 

externa bostadsrätter. Dessa förklarar varför kurvan återigen går uppåt under vecka 

31. Dock erhålls stora inbetalningar tidigt från äganderätterna, vilket gör att kurvan 

och kapitalbehovet minskar. Det ökade kapitalbehovet under vecka 38 förklaras av 

ytterligare ett markköp där företaget dock tätt inpå erhåller inbetalningar från tomter 

och externa bostadsrätter som gör att kapitalbehovet återigen vänder under vecka 40. 

Illustrationen ger därmed en klar bild över att kapitalbehovet kan bli extremt högt om 

många olika projekt ur produktmixen sammanfaller med varandra. Eftersom 

branschen är kapitalkrävande menar Révai (2012) att planering är en viktig faktor vid 

styrning. När företag väljer att anta projekt blir därför ett styrverktyg för kapitalet 

och därmed ett verktyg för att påverka betalningsströmmarna, vilket Hines, Hurtt och 
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Langsam (2000) beskriver som viktigt vid arbete med kassaflödet. Frågan vi då 

ställer oss är huruvida enkel planering och styrning kan påverka kapitalbehovet? 

 
Nedan illustration visar också företagets kapitalbehov men med lite andra 

förutsättningar. Det första markköpet (vecka 11) har flyttats och görs istället under 

vecka 39. Vidare senarelägger företaget de interna bostadsrätterna med 12 veckor, 

vilket betyder att leverans av dessa istället sker under de sista 40 veckorna på året.  

  
Figur 26: Kapitalbehov under en kassaflödesårscykel 

Illustrationen visar att kapitalbehovet under vecka 11 blir cirka 24 miljoner lägre. 

Detta förklaras av att markköpet förflyttas samtidigt som företaget under dessa 

veckor inte levererar några interna bostadsrätter, vilket betyder att företaget inte 

binder kapital i mark eller bostäder. Detta leder därför till att kapitalbehovet minskar 

snabbt och mellan veckorna 23-29 har företaget ett kapitalöverskott. Detta överskott 

som uppkommit då markköpet förflyttas och de interna bostadsrättsföreningarna 

senarelagts påverkar nästa topp av kapitalbehov. Istället för 70 miljoner kronor blir 

kapitalbehovet under vecka 33 nu istället 43 miljoner kronor. Kapitalbehovet 
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reduceras återigen snabbt då inbetalningar erhålls från framför allt äganderätter. 

Vidare uppkommer ett kapitalbehov under vecka 37-39 då företaget köper två 

markområden under dessa veckor.  

 

Att planera för när ett projekt ska antas påverkar således kapitalbehovet och 

kapitalbindningen under en årscykel. Vidare innebär därmed planeringen att företag 

kan begränsa risken att behöva avsäga sig ett projekt på grund av 

likviditetsrestriktioner. Planering för när projektet antas påverkar samtidigt det 

kapitalöverskott som genereras från vecka 40 och framåt. Att överskottet ser stort ut 

grundar sig på att det inte ligger några projekt från vecka ett och framåt under år två 

samtidigt som mycket inbetalningar sker från de projekt som påbörjades i slutet av år 

ett. Valet av planering påverkar därför vilka och hur stora projekt företaget kan ta sig 

an kommande år med hjälp av det kapitalöverskott som genererats och därmed 

kringgå problematiken med att behöva ta stora lån. Det faktum att Zou, Zhang och 

Wang (2007) förklarar att byggprojekt är komplexa blir påtagligt med dessa figurer. 

Kapitalbehovet och kapitalbindning går dock att planera och styra men beroende på 

val av planering påverkas framtida kassaflöde, vilket kan betyda att en planering som 

är gynnsam i år kan resultera i ett större kapitalbehov kommande år. Vidare kan 

därför planering som innebär ett större kapitalbehov och kapitalbindning i år istället 

resultera i mer gynnsamma förhållande kommande år. Proaktiv planering kräver 

därför stor eftertänksamhet där många faktorer och konsekvenser måste vägas in. 

Valet av produktmix samt när och vilka projekt som antas bör därför ses som 

styrande faktorer vid proaktiv planering. 

 

8.2 Processdetaljerad nivå 
Vanligtvis finns det redan många olika projekt i omlopp genom flödet där framförallt 

projekthusområden och mark tenderar att sträcka sig över flera år. Att titta närmare 

på en mer processdetaljerad nivå blir således ett tillvägagångssätt för att förkorta 

respektive affärsprocess och respektive projekt. Som nämnt tidigare har analyserna 

identifierat att projekthusen och framförallt de interna bostadsrätterna är de produkter 

och projekt som kräver mest kapital, vilket betyder att företaget bör prioritera, styra 

och effektivisera detta flöde. Då Regeringen (2016) menar att marknaden efterfrågar 

många nya bostäder framöver blir således detta resonemang applicerbart för andra 

hustillverkare, detta då projekthusen är en lösning för att möta den ökade efterfrågan. 
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Eftersom affärsprocessen för ett projekthus med interna bostadsrättsföreningar också 

innebär ett markköp bör fokus vara på att få flödet och affärsprocessen från markköp 

till inflyttning att flyta på smidigare. Detta då Larsson et al. (2013) menar att 

processernas tid påverkar kassaflödescykeln och därmed hur länge ett företag binder 

kapital. Modig och Åhlström (2012) belyser bland annat väntetid som en faktor som 

leder till ett ineffektivt flöde, vilket därmed påverkar för när aktiviteter och processer 

kan ta vid. Därmed förlängs hela affärsprocessen och därför också tiden för när 

fakturering kan ske och inbetalningar erhållas. Kalbro (2007) menar att vanliga 

aktiviteter som kan ta tid är fastighetsreglering och bygglov, vilket då påverkar 

längden på affärsprocessen och därmed också hur länge företaget binder kapital i 

mark. Projekthuschefen (2017) menar dock att aktiviteter som involverar kommun 

och myndigheter ofta är svåra att styra över. Därför blir dessa processer svåra att 

styra och effektivisera, vilket således innebär att företaget istället bör lägga fokus på 

processer som de själva kan påverka. Detsamma gäller grundarbete och byggnation 

då dessa aktiviteter sker utanför företaget och därför inte är lika lätta att effektivisera 

och styra. Utesluts dessa aktiviteter kvarstår flödet från huslansering till 

slutprojektering.  

 

Med dagens affärsprocess och flöde menar Projektledaren (2017) att företaget 

försöker tidigarelägga aktiviteter i projekthusflödet för att förkorta genomloppstiden. 

Det kan exempelvis handla om att ansöka om bygglov redan innan 

fastighetsregleringen är färdig men också om att påbörja huslanseringen tidigare för 

att få den att löpa mer parallellt med handläggningstiden för bygglov. Vidare menar 

Projekthuschefen (2017) att företaget kan tendera att vara lite defensiva vad gäller 

uppnådd försäljning innan en TOLO, det vill säga att 75 procent av bostäderna ska 

vara sålda innan nästa aktivitet tar vid. Väljer företaget att avvika från det säkra är 

det av stor vikt att hantera och reducera riskerna men aldrig ignorera riskerna, vilket 

Latham (1994) framhäver som viktigt vid byggprojekt. Att påbörja processer tidigare 

kräver därför riskmedvetenhet och därmed också förståelse för att konsekvenser kan 

uppstå. Zou, Zhang och Wang (2007) beskriver nämligen att framgångsrika projekt 

ofta karaktäriseras av effektiv riskhantering.  
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Vilka risker finns då med att avvika från det nuvarande flödet? Att påbörja 

bygglovshandlingarna redan innan fastighetsregleringen är färdig kan innebära att 

bygglovet inte går igenom, vilket innebär att tidsplanen kan förskjutas ett par veckor 

eller några månader. Däremot menar Projektledaren (2017) att tidigareläggningen av 

bygglovsprocessen sällan innebär problem och att bygglovet blir godkänt vid 

majoriteten av projekten. Idag jobbar företaget med risker och bedömningar utifrån 

det Flanagan och Norman (1993) beskriver, det vill säga att det är av stor vikt att 

identifiera risker samt bedöma om riskerna är kontrollerbara och i vilken 

utsträckning de påverkar företaget. Vidare är det svårt att avgöra om ett nekat 

bygglov och en tidsförskjutning av projektet är i linje med det som Flanagan och 

Norman (1993) beskriver som en statisk risk, det vill säga att utfallet alltid är 

negativt. En tidsförskjutning kan visserligen leda till att inbetalningar erhålls senare 

men samtidigt kan en tidsförskjutning leda till att projekt undviks att sammanfalla 

med varandra. Om ett företag har planerat sina projekt utifrån kapitalbehov kan det 

få negativa konsekvenser då en tidsförskjutning av ett specifikt projekt kan leda till 

att det sammanfaller med andra kapitalkrävande projekt. Vidare kan en 

tidsförskjutning av ett projekt vara positivt för de företag som inte planerat, det vill 

säga att tidsförskjutningen då leder till att projekten inte sammanfaller med varandra. 

Vidare är dessa typer av risker hänförbara till det som Keyte och Locher (2008) 

beskriver som omarbete, det vill säga att om bygglovet blir nekat kommer företaget 

att behöva ta fram en ny bygglovsansökan. Vidare finns den policy som agerar 

riktlinje åt att 75 procent av bostäderna ska vara sålda innan en TOLO skrivs 

(Projektledare, 2017). En policy som Projekthuschefen (2017) menar i vissa fall kan 

vara defensiv. Att sänka procentsatsen innebär att en TOLO kan skrivas tidigare och 

således att projektering, grund, byggnation och inflyttning kan ske tidigare. Detta 

påverkar då hur länge företaget binder kapital i mark men också i vilket skede den 

stora inbetalningen kommer erhållas för en intern bostadsrättsförening. Detta kan 

enligt FERMA (2003) ses som en intern finansiell risk då det påverkar kassaflöde 

och likviditet. I storstadsområden på attraktiv mark bör det vara lättare att motivera 

en lägre procentsats och mer spekulationsbygge gentemot byggprojekt i mindre 

områden och på mindre attraktiv mark. 

 

Som nämnt tidigare är slutprojekteringen en del av konstruktionsavdelningen där det 

är svårt att undgå att konstruktionsavdelningen är den enda avdelningen vars resurser 
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delas mellan samtliga produktkategorier. Samtidigt förklarar Konstruktionschefen 

(2017) att slutprojekteringen förlorar timmar mot produktionen, vilket i grund och 

botten handlar om att de individanpassade husen kräver extremt mycket tid och 

resurser. Den planeringsfil som konstruktionsavdelningen använder sig av visar detta 

tydligt. Därför vill vi betona att slutprojekteringen inte är ineffektiva utan att det är 

de individanpassade husens komplexitet som är en bakomliggande faktor till detta. 

Modig och Åhlström (2012) menar att identifiering av flaskhalsar är väsentligt för att 

kunna minska genomloppstiden. Eftersom slutprojekteringen kan ses som en 

flaskhals samtidigt som resurserna på slutprojektering delas mellan samtliga 

produktkategorier bör fokus vara på att titta djupare på denna flaskhals och styra 

detta flöde bättre. 

 

Individanpassade hus är komplexa att rita och konstruera och det är omöjligt att få 

till repetition. Modig och Åhlström (2012) menar att genomloppstiden påverkas av 

hur stor variationen i processen är och de individanpassade husen karaktäriseras av 

hög variation. Konstruktionschefen (2017) förklarar att ett individanpassat hus i snitt 

tar 160 timmar att konstruera men att det också kan gå snabbare och ta längre tid. 

Detta kan jämföras med de 41 timmar ett standardiserat hus tar och de 24 timmar ett 

projekthus tar. Konstruktionschefen (2017) menar att komplexiteten är bidragande 

faktorer till tidsomfånget och den höga resursförbrukningen. Enligt Nordstrand 

(2008) är det viktigt att se över resursanvändningen, det vill säga när, var och hur 

resurser används, vilket företaget gör då de har kontroll på ledtider samt resurser för 

respektive produkt. För att lösa problemet med den höga variationen menar Modig 

och Åhlström (2012) att företag kan arbeta snabbare, utöka antalet resurser och 

minska variationen i processen. Konstruktionschefen (2017) menar att företaget har 

utökat antalet resurser men att det är svårt att få en effekt direkt, detta då 

inskolningstiden tar lång tid innan full effekt kan nås. Vidare menar Slutprojektören 

(2017) att företaget nyligen implementerat ett nytt ritningssystem för att underlätta 

arbetet för slutprojektörerna och således göra aktiviteten mer effektiv. Företaget har 

därmed vidtagit åtgärder för att arbeta snabbare och utöka antalet resurser. Vidare 

menar Modig och Åhlström (2012) att det tredje alternativet handlar om att minska 

variationen. För Hustillverkaren AB kretsar mycket av variationen kring företagets 

individanpassade hus. Att se över produktmixen kan således vara ett alternativ som 

kan reducera variationen. Komplexiteten och ledtiderna för de olika produkterna 
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skiljer sig åt på konstruktionsavdelningen, vilket försvårar deras arbete och därmed 

möjligheterna till ett snabbare genomflöde. Vidare riskerar därmed företaget att inte 

hålla de uppsatta tidsramarna för respektive produkt, vilket Olawale och Sun (2015) 

menar är viktigt vid dessa typer av produkter. Vidare vill vi också lyfta frågan om 

slutprojektörens roll inte är för bred idag? Konstruktionschefen (2017) belyser denna 

problematik varvid vi ställer oss frågan hur resurseffektiva företaget är vid den så 

kallade materialspecifikationen. Under denna specifikation fyller företaget i likartad 

information vid upprepande tillfällen, vilket går i linje med det som Keyte och 

Locher (2008) beskriver som omarbete och överarbete. 

 

Som nämnt tidigare är projekthusen och de interna bostadsrättsföreningarna de 

produkter som har störst kapitalbehov och störst kapitalbindning. Därför blir det 

viktigt att prioritera detta genomflöde, detta för att undvika onödig kapitalbindning 

men också för att företaget ska kunna erhålla inbetalningar snabbare. Vidare kan vi 

också dra paralleller till företagets tillväxtmål. Målet innebär nästintill en dubblad 

omsättning inom kort och således krävs det att företaget levererar betydligt mycket 

mer bostäder gentemot idag. Med dagens resurser på slutprojektering kan tabell 10 

nedan ge en indikation på den kapacitet företaget har till att slutprojektera. 

 

 Projekthus Standardiserade 
hus 

Individanpassade 
hus 

Antal arbetsdagar 2017 250 250 250 
Slutprojektering (timmar) 12 20 80 
Antal personer 10 10 10 
Antal bostäder/år 1670 1000 250 
Tabell 10: Kapacitet för slutprojektering 

 

Tabell 10 ovan visar hur företaget med dagens resurser kan slutprojektera. Lägg 

därtill det faktum att dagar bortfaller på grund av exempelvis sjukdom men också att 

all personal på slutprojektering inte kan projektera ett individanpassat hus. Tabellen 

ger därmed en överskådlig bild över hur kapaciteten ser ut för att slutprojektera de 

olika produktkategorierna. 

 

Tabell 10 visar klart och tydligt att det med dagens resurser är svårt att möta den 

förväntade tillväxten utifrån denna flaskhals. Har företaget fel produktmix utifrån sin 

tillväxtstrategi? Ovan tabell ger en indikation på att projekthusen är den 
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produktgrupp tillsammans med de standardiserade husen som bör prioriteras för att 

kunna möta den planerade tillväxten. Vidare kräver marknaden att många bostäder 

byggs, vilket är ytterligare ett argument för att låta dessa produkter prioriteras i 

flödet. Emanuelsson (2015) menar att bostadsbyggandet har tagit fart igen där många 

aktörer uppskattar att många bostäder komma byggas framöver. Detta resonemang 

kombinerat med att projekthusen är kapitalkrävande bidrar till att projekthusen bör 

prioriteras. Således existerar tre starka argument för att projekthusen bör prioriteras 

genom flödet: 

 

1. Marknaden "skriker" efter bostäder. 

2. Med dagens resurser och strategin kring tillväxt har företaget inte resurser till 

att slutprojektera den mängd individanpassade hus som krävs för att växa i 

den takt företaget planerar. 

3. Projekthus på egen mark är kapitalkrävande och en smidig affärsprocess för 

dessa är av stor vikt. Detta för att kunna erhålla inbetalningar tidigare och för 

att minska kapitalbindningen. 

 

Utifrån ovanstående resonemang bör projekthusen prioriteras för att kunna optimera 

genomflödet i företagets processer, vilket Goldratt (1998) benämner som 

flödesstyrning. Dock menar Projekthuschefen (2017) att de individanpassade husen 

kan tendera att vara den produkt som prioriteras, detta på grund av historiska själ då 

dessa hus är bakgrunden till företagets varumärke. Vidare menar dock 

Projekthuschefen (2017) att företaget inte är lika plikttrogna till de individanpassade 

husen och därför är mer transparanta idag gentemot tidigare. Jacka och Keller (2009) 

menar att en processkartläggning kan vara ett steg i rätt riktning för att bli mer 

transparanta, detta då kartläggningen kan bidra till ökad förståelse för de anställda 

om hur deras arbete påverkar flödet men också hur deras roll är en del av flödet. För 

att skapa incitament för medarbetarna om att vilja förändra prioriteringsordningen 

och flödet bör därför en transparent processkartläggning kunna vara ett startskott åt 

att prioritera projekthusen. Kombineras detta med att skapa förståelse för 

kapitalbindning, marknaden och tillväxt bör flödet därmed kunna optimeras, vilket 

då kan förklaras av att de individanpassade husen hamnar längre ner i 

prioriteringslistan, detta på grund av dess resurs- och tidsomfång. Med detta måste vi 

samtidigt belysa att det inte handlar om att utesluta de individanpassade husen helt 
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och hållet ur produktmixen, detta då varumärket är uppbyggt kring denna produkt. 

Vidare blir det enklare att möta målet kring tillväxt om projekthusen prioriteras 

genom flödet men där de individanpassade husen då måste utgöra en mindre del av 

produktportföljen, detta för att frigöra tid och resurser som istället kan optimera 

flödet för projekthusen. Vidare blir planering och styrning av projekten en viktigt 

parameter, detta för att kunna säkerställa tillräckligt kapitalbehov om projekt 

sammanfaller med varandra.  
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9. Slutsats 
Under detta kapitel presenteras studiens resultat med utgångspunkt från 

frågeställningen. Detta följs av ett stycke om förslag till fortsatt forskning. 

 
Hur kan Hustillverkaren AB styra och effektivisera sitt kassaflöde genom hela 
affärsprocessen? 
 
 

Som nämnt ställer branschens komplexitet höga krav på eftertänksamhet där långa 

projekttider, hög kapitalbindning och olika produktmixer är bakomliggande faktorer. 

Denna studie konkretiserar det faktum att proaktivt arbete samt planering blir ett 

viktigt styrverktyg för att effektivisera kassaflödet för svenska hustillverkare och 

byggföretag. Företag som är verksamma inom denna bransch måste använda sig av 

detta styrverktyg då planering för när projekt antas kan bidra till att företag har 

tillräckligt stort kapital när intressanta projekt uppkommer. Vidare bidrar planeringen 

till att företag kan utöka andelen projekthus i sin produktmix, vilket idag är en 

förutsättning då marknaden efterfrågar många av denna typ av bostäder. Dålig 

planering kan leda till att många olika projekt sammanfaller och därmed att företag 

begränsar sina möjligheter till att anta nya projekt, vilket också innebär att företag 

kan tappa marknadsandelar mot de företag som är bättre på att arbeta proaktivt. För 

Hustillverkaren AB blir det än mer viktigt att styra och effektivisera sitt kassaflöde 

genom planering, detta då företaget avser att växa kraftigt framöver och utöka antalet 

projekt. Detta är ett resonemang som alla svenska byggföretag och hustillverkare bör 

beakta. 

 

Utifrån en processnedbrytning och en aggregerad kapitalstock kan företag också hitta 

alternativ till att styra och effektivisera sitt kassaflöde. Att titta på kapitalbehovet och 

kapitalbindningen för respektive betalningsplan och produkt kan också ge en 

indikation på styrning. För Hustillverkaren AB kan betalningsplanen för äganderätter 

ifrågasättas. Om företaget kan få denna betalningsplan att kontinuerligt genera ett 

kapital effektiviseras således kassaflödet, detta utifrån förutsättningen att projekten 

planeras korrekt. Idag får företaget snabbt en stor inbetalning tidigt, vilket gör att det 

stora första inköpet inte blir betungande under en lång tid. Om företaget kan planera 

projekten utifrån tiden då behov av kapital inte är lika stort och samtidigt fakturera 

mer i linje med den rådande betalningsplanen som för ett styckehus kommer förtaget 

få en effektiv påverkan på kassaflödet genom affärsprocessen. Vidare kan företag 



  
 

96 

också påverka betalningsströmmarna utifrån vilka projekt eller produktkategorier 

som prioriteras genom affärsprocessen. Att förkorta genomloppstiden för ett 

kapitalkrävande projekt (exempelvis markköp kombinerat med många interna 

bostadsrätter) kommer således leda till att företaget erhåller inbetalningarna i ett 

tidigare skede men också att kapital binds under en kortare tid. Detta kommer också 

att påverka ett företags lönsamhet då avkastningen på det totala kapitalet kommer att 

förändras, detta då kapitalbindningen blir kortare, vilket också resulterar i att 

företaget kan förränta det totala kapitalet snabbare. Hur ett företag väljer att 

omprioritera flödet kräver dock eftertänksamhet, detta då företaget under denna typ 

av projekt kommer ha ett stort kapitalbehov. Det gäller därför också att säkerställa att 

omprioriteringen inte sammanfaller med andra kapitaltunga projekt, detta för att 

säkerställa en effektiv styrning. För Hustillverkaren AB kan en omprioritering 

resultera i att produkterna standardiserade hus och individanpassade hus infaller 

under ett senare skede, vilket också påverkar för när de stora inköpen sker. Ett 

helhetstänk med aktiv planering kan dock säkerställa en korrekt styrning. Mer 

specifikt mot fallföretaget bör också frågan kring företagets produktmix lyftas. De 

individanpassade husen är produkter som tar mycket tid och resurser från 

slutprojekteringen och således påverkar genomloppstiden för övriga produkter. 

Vidare är ett enstaka individanpassat hus inte kassaflödesbetungande men om många 

individanpassade hus sammanfaller påverkas kapitalbehovet. Vidare påverkas därför 

företagets likvida medel samtidigt som denna produkt kräver mycket tid och resurser 

genom processerna. 

 

9.1 Förslag till vidare forskning 
Studien har haft fallstudien som metod då studien varit riktad mot ett specifikt 

fallföretag. Ämnet har behandlat hur Hustillverkaren AB kan styra och effektivisera 

kassaflödet genom affärsprocessen. Under studiens gång har nyfikenhet växt fram 

kring hur hustillverkare och byggföretag arbetar strategiskt med att anpassa sin 

produktmix utifrån den rådande konjunkturen. Därför hade en bredare kvalitativ 

studie som behandlat produktmixer och konjunkturen varit intressant att undersöka. 

Detta då branschen är konjunkturkänslig samtidigt som efterfrågan på bostäder idag 

är hög. 
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Bilagor  
 
Bilaga 1 – Intervjuguider 
 
1. Chef för Projekthus 

 

Allmän personlig information   

1. Skulle du kunna ge en kort presentation om dig själv?   

  

2. Hur länge har du jobbat hos Hustillverkaren AB?  

  

3.Vilken position/roll har du inom organisationen?  

  

4. Har du haft en annan roll tidigare i företaget?  

  

Arbetsuppgifter  

6. Skulle du kunna beskriva din roll och dina arbetsuppgifter?   

  

7. Hur många personer är ni som arbetar med Projekthus?  

  

Flöden  

8. Kan du kortfattat redogöra för de olika Projekthusformerna?  

  

9. Hur ser skillnaden ut mellan de olika projekten i ledtider? Det vill säga beroende på 

om det är ett projekt på egen mark eller inte, men också utifrån om det är projekthus, 

intern bostadsrätt eller extern bostadsrätt.  

  

10. Utifrån ditt perspektiv, är ledtiderna för Projekthus alldeles för långa? Om ja, vart 

finns flaskhalsarna?   

  

11. Kan du kortfattat beskriva de olika faserna för Projekthus på egen mark med en 

intern bostadsrättsförening?  

  

12. Kan du kortfattat beskriva de olika faserna för Projekthus på extern mark med en 
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extern bostadsrättsförening?  

  

Information om och betalningsflöden för projekthus, extern bostadsrätt och intern 

bostadsrätt   

13. Projekthus:  

Inbetalningar:  

  

Utbetalningar:  

  

14. Extern bostadsrätt:  

Inbetalningar:  

  

Utbetalningar:  

  

15. Intern bostadsrätt:  

Inbetalningar:  

  

Utbetalningar:  

  

Övrigt  

16. Hur tycker du att kommunikationen fungerar mellan er och övriga avdelningar? Är 

man transparanta mot varandra? 
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2. Konstruktionschefen 
 
Allmän personlig information   

1. Skulle du kunna ge en kort presentation om dig själv?   

  

2. Hur länge har du jobbat hos Hustillverkaren AB?  

  

3.Vilken position/roll har du inom organisationen?  

  

4. Har du haft en annan roll tidigare i företaget?  

  

5. Vilka delar av de interna processerna berör din roll?  

  

Arbetsuppgifter  

6. Skulle du kunna beskriva din roll och dina arbetsuppgifter?   

  

7. Hur många är ni som jobbar på konstruktion?  

  

8. Hur är arbetet fördelat? Det vill säga, finns det någon uppdelning vad gäller 

standardiserade hus, projekthus och individanpassade hus?  

  

Övrigt  

9. Kan du beskriva hur slutprojekteringen skiljer sig åt mellan dessa 

"produktkategorier"? Samt eventuella skillnader vad gäller ledtid.  

  

10. Hur ser dagens väntetid ut innan ni kan börja slutprojektera? Skiljer sig väntetiden åt 

beroende på produktkategori?   

  

11. Hur väljer ni vilka projekt/objekt som ska börja projekteras?   

  

12. Hur tycker du att kommunikationen fungerar mellan er och övriga avdelningar? Är 

man transparanta mot varandra?  
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13. Vilka är de mest vanliga problemen som gör att processen tar längre tid än den 

borde? Det vill säga, vad som kan orsaka stopp i flödet. 
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3. Projektledare projekthus 

Allmän personlig information   

1. Skulle du kunna ge en kort presentation om dig själv?   

  

2. Hur länge har du jobbat på Hustillverkaren AB?  

  

3. Vilken position har du inom organisationen?  

  

4. Har du haft en annan roll tidigare i företaget?  

  

5. Kan du kortfattat beskriva din roll och vilka delar av verksamheten rollen innefattar?  

 Cash Management  

6. Känner du till begreppet Cash Management? Om ja, vad betyder det för dig?  

7. Utifrån ditt perspektiv, hur informerade är övrig personal om sambandet mellan cash 

management och interna processer?   

8. Skiljer sig lönsamheten mellan inidvidanpassade hus, standardiserade hus och 

projekthus?  

  

Kartläggning av interna processer  

9. Skulle du kunna redogöra för flödet i de interna processerna och hur de hänger ihop? 

Det vill säga från markköp till eftermarknad.  

  

10. Har ni ett flödesschema som visar detta?  

  

11. Finns det tydliga beskrivningar vad respektive process ska generera för nytta? Om 

ja, hur ser beskrivningen ut? Om inte, varför har ni valt att inte ha det?  

  

12. Har ni dokumenterade rollbeskrivningar av vad som förväntas av respektive person  

  

13. Vad är likheterna och skillnaderna i flödet gentemot ett individanpassat hus och 

standardiserade hus?   

 

 Processutveckling och kritiska moment  

14. Finns det dokumentation på hur lång tid respektive process förväntas ta? Vilka 
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faktorer kan påverka tiden?  

  

15. Utifrån ditt perspektiv, vilka är de mest kritiska processerna och aktiviteterna i 

flödet  

  

16. Hur säkerställer ni att processerna och aktiviteterna tillför det tänkta värdet?   

  

17. Arbetar ni med processutveckling idag? Om ja, hur då och varför?  

  

Övrigt  

18. Med tanke på att dessa projekt är kapitalkrävande, bör fokus vara på att få igenom 

Projekthusen genom flödet först och därmed prioritera dessa framför Individanpassade 

och Standardiserade hus?   

  

19. Kan man dra nytta av övrig personal för att få igenom Projekthusen snabbare i 

flödet? Eller saknas kompetens och nyanställningar är ett måste? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

7 

4. Anställd på kalkyl/slutbeställning standardiserade hus 

Allmän personlig information   

1. Skulle du kunna ge en kort presentation om dig själv?   

  

2. Hur länge har du jobbat hos Hustillverkaren AB?  

  

3.Vilken position/roll har du inom organisationen?  

  

4. Har du haft en annan roll tidigare i företaget?  

  

5. Vilka delar av de interna processerna berör din roll?  

  

Arbetsuppgifter  

7. Skulle du kunna beskriva din roll och dina arbetsuppgifter?   

  

8. Är arbetsuppgifterna likadana oavsett produkt, det vill säga projekthus, 

individanpassade hus eller standardiserade hus? Om inte, hur skiljer de sig åt?  

  

9. Skulle du påstå att ni jobbar gränsöverskridande? Det vill säga att kommunikation 

och information mellan skiss/projektering, kalkyl, offert och slutbeställning sker över de 

utsatta gränserna?   

  

Övrigt  

10. Vilka är de mest vanligt förekommande problemen som uppkommer i ditt arbete?  

  

11. Skulle du kunna beskriva hur flödet ser ut från skiss till offert?  

  

12. Hur ser ledtiden ut för ett Standardiserade hus? 
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5. Anställd på slutbeställning för individanpassade hus 
 
Allmän personlig information   

1. Skulle du kunna ge en kort presentation om dig själv?   

  

2. Hur länge har du jobbat hos Hustillverkaren AB?  

  

3.Vilken position/roll har du inom organisationen?  

  

4. Har du haft en annan roll tidigare i företaget?  

  

5. Vilka delar av de interna processerna berör din roll?  

  

Arbetsuppgifter  

7. Skulle du kunna beskriva din roll och dina arbetsuppgifter?   

  

8. Är arbetsuppgifterna likadana oavsett produkt, det vill säga projekthus, 

individanpassade hus eller standardiserade hus? Om inte, hur skiljer de sig åt?  

  

9. Skulle du påstå att ni jobbar gränsöverskridande? Det vill säga att kommunikation 

och information mellan skiss/projektering, kalkyl, offert och slutbeställning sker över de 

utsatta gränserna?   

  

Övrigt  

10. Vilka är de mest vanligt förekommande problemen som uppkommer i ditt arbete?  

  

11. Skulle du kunna beskriva hur flödet ser ut från skiss till offert?  

  

12. Hur ser ledtiden ut för ett individanpassat hus? 
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6. Anställd på kalkyl för individanpassat hus 
 
Allmän personlig information   

1. Skulle du kunna ge en kort presentation om dig själv?   

  

2. Hur länge har du jobbat hos Hustillverkaren AB?  

  

3.Vilken position/roll har du inom organisationen?  

  

4. Har du haft en annan roll tidigare i företaget?  

  

5. Vilka delar av de interna processerna berör din roll?  

  

Arbetsuppgifter  

7. Skulle du kunna beskriva din roll och dina arbetsuppgifter?   

  

8. Är arbetsuppgifterna likadana oavsett produkt, det vill säga projekthus, 

individanpassat hus eller standardiserade hus? Om inte, hur skiljer de sig åt?  

  

9. Skulle du påstå att ni jobbar gränsöverskridande? Det vill säga att kommunikation 

och information mellan skiss/projektering, kalkyl, offert och slutbeställning sker över de 

utsatta gränserna?   

  

Övrigt  

10. Vilka är de mest vanligt förekommande problemen som uppkommer i ditt arbete?  

  

11. Skulle du kunna beskriva hur flödet ser ut från skiss till offert?  

  

12. Hur ser ledtiden ut för ett individanpassat hus? 
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7. Säljare 
 
Allmän personlig information  

1. Skulle du kunna ge en kort presentation om dig själv?   

  

2. Hur länge har du jobbat hos Hustillverkaren AB?  

  

3.Vilken position har du inom organisationen?  

  

4. Har du haft en annan roll tidigare i företaget?  

  

5. Skulle du kort kunna redogöra för införsäljningsprocessen?  

  

Kunden  

6. Hur ser företagets typkund ut?  

  

7. Hur flexibla är ni vad gäller att möta kundernas önskemål?  

  

Ledtider och betalning  

8. Hur ser tidsperspektivet ut från dess att kund kontaktar er tills en eventuell 

slutbeställning läggs? Skiljer sig detta åt mellan produkterna?   

  

9. Skulle du säga att införsäljningen löper parallellt med skiss/projektering och 

kalkylering? Om ja, hur då?  

  

10. Hur ser den generella betalningsplanen ut vid nybyggnation och husköp?   

  

Övrigt  

11. Är det viktigt för kunderna att vara unika?   

  

12. Försöker ni sälja in ritningar från er skissbank? 

 


