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Sammanfattning 

Idag är det större bostadsbrist i landet än någonsin tidigare. Företag 

verksamma inom bostadstillverkning påverkas av en väldig efterfrågan på 

deras produkter. Som med alla andra branscher effektiviserar även 

byggbranschen olika områden inom verksamheten. Produktionen börjar 

likna den som industrin använder i form av metoder och automation. 

Förbättringar inom informationsflödet har inte kommit lika långt som i 

produktionen. Syftet med detta arbete är att identifiera informationsflödet 

genom att jämföra standardprojekt med specialprojekt och ta fram 

förbättringsförslag. 

För att kunna svara på undersökningsfrågan har teori om Lean produktion 

använts men även teori från ett marknadsstrategiskt perspektiv för att ge 

ytterligare stöd till forskningen. Genom intervjuer, enkäter och information 

från affärssystemet har information sammanställts till en 

nulägesbeskrivning. Från nulägesbeskrivningen identifierades tre områden 

för forskningen, vilka är: problemområde, standardprojekt och 

specialprojekt. Varav specialprojekt består av 90 % av konstruktörernas 

arbete.  

Ur den insamlade informationen identifierades brister mellan arkitekt och 

konstruktör. Främst vad gäller brist på kommunikation och samarbete 

emellan dem. Detta skapar slöseri i form av onödigt arbete, förseningar och 

väntan. Någon form av standardiserat arbete saknas hos konstruktörerna, alla 

konstruerar på sitt eget sätt. Detta gör det svårt att föra upp problem till ytan 

men även svårt för nyanställda genom att det saknas en mall för arbetssätt. 

Många av konstruktörerna anser att specialprojekt är problemfyllt. Därför att 

arkitekterna ritar i stort sett som de vill och konstruktörerna finner sedan 

svårigheter att beräkna hållfasthet och bärande balkar samt göra anpassning 

för tillverkning i fabriken. Det blir snävt att hålla ledtider och kunden kan 

dessutom få för sig att göra sena ändringar i designen eller konstruktionen.  

Standardflöde håller de planerade ledtiderna och det skapas mindre problem 

än med ett specialprojekt. Konstruktörerna föredrar att jobba med 

standardprojekt hellre än specialprojekt. Det borde skapas ett standardiserat 

arbetssätt. Ett friktionsfritt samarbete mellan arkitekter och konstruktörer för 

att kvalitetssäkra informationen, exempelvis genom att A-hus har interna 

arkitekter istället för externa. A-hus borde gå djupare i utvecklingen av ett 

modulsystem. Förbättringsarbete ska ses som ett långsiktigt arbete som inte 

tar slut.   
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Summary 

In today's market there is a big lack of residences in the country than ever 

before. Enterprises that are active in residence manufacturing industry have 

been affected by a high demand of their products. Like any other industry 

the construction industry tries to be more effective within the business. The 

production starts to proceed like the industry in terms of methods and 

automation. Improvements in the information flow have not come as far as 

in the production. The purpose with this research is to identify the 

information flow through comparing standard project with special project 

and bring suggestions for improvements.  

To be able to answer the examination question, theory about Lean 

production has been used but also theory from a market strategic perspective 

to give further support to the research. Information has been collected 

through interviews, surveys and from the ERP system and has been 

compiled to a status report. Three areas were identified out of the status 

report which were: problem area, standard project and special project. 

Special project stands for 90 % of the constructors work.  

From the collected information issues were identified between architect and 

constructor. Foremost in lack of communication and cooperation between 

them. These create unnecessary work, delays and wait. Some sort of 

standardized work is not established among the constructors and all of them 

construct in their own way. This makes it hard to reveal problems but also 

hard for newly employees when there is no guidelines for work. Many of the 

constructors sees special project as problems. Because the architects fulfill 

their wishes about the design of the residence and then the constructors find 

it hard to calculate strength calculation and also adapt to manufacturing 

process. It creates tightness to hold the set lead time and the client can also 

do changes in the design late in the process. 

Standard project do not exceed the set lead time and creates less problem 

than a special project. The constructors prefer to work with a standard 

project rather than special project. It should be established a standardized 

work way. A smooth cooperation between architects and constructors to 

secure the quality of the information, example by A-hus recruit their own 

architects instead of working with external architects. A-hus should develop 

a more advanced modular system. Work of improvements should be a long 

term work that never ends.   
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Abstract 

Syftet med denna studie är att identifiera ett företags informationsflödet och 

ta fram förbättringsförslag. Företaget har en hög efterfrågan på deras 

produkter och en effektivisering av projekteringsarbetet gör att företaget 

lättare kan möta kommande utmaningar. Vid studier konstaterades det att 

problem skapas mellan arkitekt och konstruktör när det blir så kallat 

specialprojekt samtidigt som det saknades standardiserat arbete. Genom de 

presenterade förbättringsförslagen kan informationsflödet göra betydande 

effektiviseringar.  

Nyckelord: Informationsflöde, Lean produktion, modul, kommunikation, 

slöseri, resursutnyttjande, byggbransch, variation, informationskvalitet, 

kundfokus, trähus, stabilitet, standard.  
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Förord 

Denna forskning är utförd som ett examensarbete för att slutföra studier 

inom ingenjörsutbildningarna Industriell ekonomi samt Maskinteknik 

inriktning produktionsutveckling, vid Linnéuniversitetet i Växjö.  

Fallstudien har utförts på A-hus AB, vi vill därför bocka och buga för den 

tid som berörd personal på konstruktionsavdelning har givit oss. Vi vill även 

tacka annan personal utanför konstruktionsavdelningen. Utan er hade inte 

studien kunnat gå att genomföra. Ett stort tack till våra handledare Anders 

Svensson och Anders Carlsson som med stor vänlighet tagit emot oss och 

har stöttat oss i våran forskning.  

Stort tack till Fredrik Lindblad, vår handledare på universitetet som med 

stort engagenamg och drivkraft har bidragit med bra perspektiv och goda 

råd. Med sin hängivelse stärkt våran kreativitet och motivation under 

forskningens gång. Fredriks rika erfarenhet har gett nya insikter på 

forskningen samt varit till stor hjälp akademiskt. 

Slutligen vill vi tacka examinator Mirka Kans för den seminarieserie som 

hon har ansvarat för, den har gett feedback och relevant vägledning inom det 

akademiska arbetet.  

 

 

John Ragnarsson & Alan Luu 

Växjö, 16 juni 2017 
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Begreppslista  

DDS-CAD - Ett CAD-program som skapar tredimensionella modeller för 

arkitekter och konstruktörer. 

Ledtid - Tiden för en artikel att passera alla processteg, t.ex från order till 

leverans.  

Sociala problem - Brister i en befolknings levnadsförhållanden. 

Statcon - Ett dimensioneringsprogram för t.ex. beräkning av balkar och 

pelare.  

Takttid - Den tid det tar för en produkt att färdigställas för att möta 

kundefterfrågan. Takttid räknas ut genom att dividera tillgänglig 

produktionstid per dag med normala kundefterfrågan.  

Underlag - Ritningar från kund eller arkitekt; lista på beställningar.  

Variation - Något som avviker från standard/normalläget.  
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1 Introduktion 

Detta kapitel tar upp bakgrunden, undersökningsfrågan och syftet med 

studien. Kapitlet avslutas med de valda avgränsningarna för studien och en 

illustration på disposition. 

1.1 Bakgrund & Undersökningsfråga  

Mer än någonsin finns det idag ett stort behov av bostäder (SCB 2017a; 

Boverket 2015a; Boverket 2011). Enligt Lindblad, Schauerte och Flinkman 

(2016) behövs det byggas nya bostäder för att Sverige och samhället i sig 

ska kunna utvecklas. Redan från och med början av 1990-talet och fram till 

2012 har det byggts för få bostäder i Sverige enligt SCB (2012), vilket har 

skapat ett underskott på bostäder. Behovet av bostäder bedöms till att det 

behöver byggas ca 710 000 bostäder fram till 2025 (Boverket 2016a; SCB 

2017b). Under 2016 påbörjades 64 000 bostäder att byggas (Boverket 

2016b), men enligt SCB (2017b) behöver det färdigställas 88 000 bostäder 

årligen mellan 2015 och 2020.  

Det byggs alltså för få bostäder för att mätta efterfrågan i dagsläget. Effekten 

av detta är att det skapas sociala problem (Lindblad, Schauerte & Flinkman 

2016). När det finns för få bostäder på marknaden pekar Regeringen (2015) 

på att rörligheten minskar i form av att människor får det svårare att hitta 

boende och väljer att bo kvar i sina nuvarande bostäder. Detta drabbar 

företag som kan få svårt att rekrytera personal med rätt kompetens som inte 

bor på orten (SCB 2015). Ett annat problem som har uppkommit av att det 

har byggts för lite bostäder under lång tid är att bostadspriserna har 

tredubblats från 1997 till 2012 (SCB 2012). Boverket (2016c) påvisar att 

bostadspriserna från 2011 till 2016 har ökat mycket kraftigt. De stigande 

bostadspriserna har skapat sociala problem i form av att unga personer med 

relativ låg inkomst får det svårt att komma in på bostadsmarknaden 

(Lindblad, Schauerte & Flinkman 2016).  

Karlsson (2005) och Atterhög (2006) förklarar att ju fler företag det finns på 

marknaden desto hårdare blir konkurrensen. Detta leder till att priserna 

sjunker och företagen behöver förbättra kvaliteten på sina produkter och 

utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt. Företagen blir även tvungna att se 

efter sin produktion och förbättra den inre effektiviteten i verksamheten. 

Resursfördelningen i samhället gynnas därför av konkurrens, vilket gör att 

resurserna kommer att användas och kombineras i det syfte som skapar 

störst värde för medborgarna (Karlsson 2005). 

Ur en ekologisk och ekonomisk synpunkt menar Nord och Widmark (2010) 

att träbyggnader är ett miljövänligt alternativ som kan stärka det industriella 

målet med bästa möjliga resursanvändning. Detta kommer samtidigt bidra 
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till en övergång från fossilbaserad ekonomi till en resurseffektiv biobaserad 

ekonomi (Formas 2012). 

Med hög konkurrens från marknaden kan åtråvärd konkurrenskraftighet 

uppnås genom att sänka produktionskostnaderna (Olhager 2013). Statistiken 

säger att dagens industri inte använder resurserna på bästa möjliga sätt, 

vilket lett till att produktionskostnaden per kvadratmeter har stigit med 91% 

mellan 2001-2014 (Lindblad, Schauerte & Flinkman 2016). Genom att 

sänka produktionskostnaderna resulterar detta även i minskade bostadspriser 

för slutkund enligt Boverket (2011), som förklarar att sänkt 

produktionskostnad med en procentenhet ger ett utfall på två procentenheter 

lägre bostadspriser. Med det noterat kan det vara gynnsamt för både 

tillverkare och slutkund att sänka produktionskostnaderna.  

Ett tillvägagångssätt för att åstadkomma sänkta produktionskostnader är att 

effektivisera produktionsverksamheten. Denna effektivisering kan göras 

genom att applicera Lean produktion (Sörqvist 2013). Många företag 

försöker göra denna implementering av Lean med att först undersöka 

verkstadsproduktionen, i tron om att göra besparingar genom att reducera 

direkt arbetskraft. Nästa fas i processen är att titta på icke värdehöjande 

aktiviteter i verksamheten. Komplikationer uppkommer när förbättringar till 

kontorsmiljön vill uppnås genom Lean, eftersom denna arbetsplats är svårare 

att visualisera. Även om ett kontor kan verka vara belastat är det svårt att 

mäta mängden och värdehöjande arbete som personalen utför (Lane 2007).  

Lean behöver istället uppfattas som ett helhetssystem som genomsyrar hela 

verksamhetskulturen, d.v.s. att Lean produktion införs på alla områden i 

organisationen (Liker 2009). För att det ska lyckas behövs skicklig planering 

av hela processen, från att en order tas emot tills att ordern levereras till 

slutkund (Forslund 2004). Denna process, som också kallas värdeflöde, 

identifieras sällan av företagen, men som kan synliggöra enorma mängder 

slöserier (Womack & Jones 2003). Men detta värdeflöde är en utmaning att 

kunna se enligt Rother och Shook (2004). Visualisering av detta flöde leder 

till att en förståelse för systemets tillstånd snabbt och tydligt kan uppfattas, 

vilket skapar en stabil grund för processtyrning. Därmed kan resurserna 

prioriteras på rätt ställen (Lane 2007). När information tar sig igenom de 

olika processerna händer det väldigt ofta att det uppstår fel i informationen. 

Dessa fel kan vara missvisande information i katalogen eller bristande 

orderunderlag. Bristande information leder därför till att mycket tid läggs på 

att samla in och rätta till informationen. Genom förbättringar av 

informationsflödet kan ledtiden sänkas och mer tid kan läggas åt kritiska 

problem. När mindre tid används för icke värdehöjande aktiviteter så frigörs 

det tid för nya arbetsuppgifter, vilka kan effektivisera processerna (Lane 

2007).  

Därmed lyder frågan som detta arbete ska svara på: 
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Hur kan ett hustillverkande företags informationsflöde effektiviseras genom 

att identifiera och eliminera slöseri? 

1.2 Syfte och mål 

Syftet är att identifiera ett hustillverkande företags informationsflöde genom 

en jämförelse mellan standardprojekt och specialprojekt. Flödet kommer att 

beskrivas genom att visualisera insamlad och analyserad information, vilket 

skapar en nulägesbeskrivning som möjliggör implementering av Lean. Detta 

leder till vidare identifiering av effektiviseringar som kan öka företagets 

stabilitet och stödja kundfokus. 

Målet med detta arbete är att jämföra företagets informationsflöde för 

standardprodukter med flödet för icke-standardprodukter och därefter ta 

fram förbättringsförslag.  

1.3 Avgränsningar 

Anpassning av arbete till kursens storlek kommer att göras. Studien kommer 

att genomföras hos dotterbolaget A-hus AB (skrivs senare som A-hus) som 

är en del av Derome-koncernen. Undersökningsområdet är fokuserat till 

enbart konstruktionsavdelningen, eftersom den anses från företagets sida ha 

mest potential och användning för förbättringsarbete. Processer innan och 

efter konstruktion kommer därför att exkluderas i undersökningen. 

Informationsinsamlingen kommer begränsas till konstruktörer och chef inom 

avdelningen samt information från affärssystemet Monitor. Informationen 

från Monitor är sekundärdata och arbetet kommer endast behandla data som 

finns tillgänglig i affärssystemet. Säkerheten i framtagen data, i form av 

antal mätningar, är begränsat till kursens storlek. Vidare arbete med bevis på 

att data från affärssystemet är korrekt kommer inte att göras. Benämning av 

standardprojekt respektive specialprojekt kommer från konstruktörerna och 

arbetet kommer utgå från det. Termer i processer kommer kallas efter de 

termer konstruktörerna själva använder. Monetära siffror kommer inte att 

behandlas.  

1.4 Disposition 

I figur 1 nedan presenteras dispositionen för examensarbetet. 
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2 Teori 

I detta kapitel behandlas den valda teorin som ska bidra med en djupare 

förståelse för arbetet. 

2.1 Resursbaserat synsätt 

Alla organisationer har styrkor och svagheter i de funktionella delarna i sin 

verksamhet. Inga företag är lika starka i dessa delar av sin verksamhet. För 

att skapa en grund för målsättning och strategier ska både interna styrkor och 

svagheter, externa möjligheter och hot, klar vision och mission kopplas 

samman. Dessa målsättningar och strategier skapas utifrån företagets styrkor 

för att överkomma svagheterna (David & David 2015). 

Internt hos ett företag finns både starka och svaga resurser som kan 

karakterisera ett företag. Interna styrkor som är svåra för konkurrenter att 

kopiera kallas för särskiljande kompetenser. Företag bygger 

konkurrenskraftiga fördelar genom att dra nytta av de särskiljande 

kompetenserna. Företagsstrategier skapas genom att vända företagets 

svagheter till att bli styrkor. Alla företag borde omvandla svagheter till 

styrkor och fortsätta utveckla dessa så de kan bidra till företagets 

konkurrenskraftighet (David & David 2015). 

Vissa påstår att fokus på de interna resurserna hos ett företag är viktigare än 

ett fokus på de externa förutsättningarna, det vill säga marknaden. Detta i en 

värld när kundpreferenser är volatila, målgruppen av kunder ändras och 

teknikerna för att tillfredsställa kunderna ständigt utvecklas. Då fokus läggs 

på de externa förutsättningarna skapas en osäker grund för långsiktiga 

strategier, medans företagets egna resurser och prestationer anses skapar en 

mer stabil grund för att identifiera sin egen identitet (David & David 2015).  

Grunden för resursbaserat synsätt är att prioritera blandningen, antalet och 

egenskaperna av ett företags interna resurser, detta när strategier läggs för att 

uppnå en hållbar konkurrenskraftig fördel. De interna resurserna kan delas in 

i tre kategorier: fysiska-, mänskliga- och organisatoriska resurser. Leda 

strategiskt enligt ett resursbaserat synsätt innebär att utveckla dessa unika 

resurser och fortsätta underhålla och styrka dessa. Företag ska inte sträva 

efter att implementera andra företags strategier, utan implementera strategier 

som ingen har och som är svåra att kopiera för att nå hållbar 

konkurrenskraftighet. För att en resurs ska bli värdefull ska den antingen 

vara sällsynt, svår att kopiera eller att det inte finns något substitut. Dessa tre 

karaktärsdrag på resurser bidrar till att företag kan implementera strategier 

som förbättrar prestationsförmågan, produktiviteten och leder till en hållbar 

konkurrenskraftig fördel. Ju mer sällsynt, svårkopierad eller icke 

substituerbar en resurs är, desto starkare och längre blir konkurrensfördelen 

(David & David 2015). 
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En värdefull resurs är en tillgång som ingen annan konkurrent besitter. Om 

fler företag besitter liknande resurser är sannolikheten även stor att 

strategierna blir likadana, vilket medför att inget företag får någon hållbar 

och stark konkurrensfördel (David & David 2015). 

Det viktiga är att förstå både interna och externa faktorer men ännu mer 

viktigt att förstå relationen dem emellan, eftersom detta är nyckeln för att 

utforma en effektiv strategi. Interna och externa faktorer förändras ständigt 

och det gäller att dra nytta av de positiva förändringar och skydda sig mot de 

negativa förändringarna. Detta i en strävan att ständigt både ta och behålla 

konkurrenskraftighet. Det här är det essentiella och utmaningen i strategiskt 

management, då företagets överlevnad oftast hänger på om företaget arbetar 

aktivt med detta eller inte (David & David 2015).  

2.1.1 Affärsmodell 

Det finns ett stort urval på definitioner av affärsmodell. Huvudsakligen 

gäller det att skapa värde för företaget och skapa värde för kunden. Enligt 

David Watson ur (Dahle, Holm & Dagestad 2012) beskrivs en affärsmodell 

som “ En affärsmodell beskriver ett företags verksamhet, med alla dess 

delar, funktioner och processer, som resulterar i kostnader för företaget och 

värde för kunden”. Osterwalder & Pigneur (2013) definierar en affärsmodell 

som “ En affärsmodell beskriver grunden för hur man lönsamt skapar och 

levererar kundvärde”. Osterwalder & Pigneur (2013) har skapat en 

affärsmodell som heter kanvasmodellen och kallas av vissa Osterwalder 

modellen. Ur ett företags fyra centrala områden: kunder, erbjudande, 

infrastruktur och ekonomisk bärkraft, beskriver kanvasmodellen att 

affärsmodellen ska byggas utifrån nio centrala byggstenar. Dessa är: 

1. Kundsegment: Vilka kunder eller organisationer som företaget vill nå 

ut till och betjäna. 

2. Värdeerbjudande: Kombinationen av produkter och tjänster som 

skapar värde för varje kundsegment. 

3. Kanaler: Hur företaget kommunicerar med och når ut med 

värdeerbjudandet till sina kundsegment. 

4. Kundrelationer: Beskriver vilken relation företaget ska ha med sina 

kundsegment. 

5. Intäktsflöden: Hur företaget genererar pengar från sina kundsegment. 

6. Nyckelresurser: Anger tillgångar som behövs för att driva 

affärsmodellen. 
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7. Nyckelaktiviteter: Vilka aktiviteter som behöver göras för att 

affärsmodellen ska fungera.  

8. Nyckelpartnerskap: Beskriver det nätverk av leverantörer och 

partners som får affärsmodellen att fungera. 

9. Kostnadsstruktur: Beskriver kostnaderna i affärsmodellen. 

Affärsmodellen kan ses som en kopia av en strategi som ska genomgå hela 

organisationens strukturer, processer och system (Osterwalder & Pigneur 

2013). Se bilaga 1 för visualisering av Osterwalder modellen. 

2.2 Modulsystem 

Kunder kräver idag både lågt pris, hög kvalitet och kundanpassade 

produkter. Detta har lett till att företagens fokus har flyttats från 

prispressning till att istället kunna erbjuda bred produktvariation och snabba 

produktleveranser. Målet är att ständigt kunna förnya produkterna, antingen 

genom att förbättra eller introducera variation av produkter. Skillnaden 

mellan produkterna, eller anpassning, har därför idag blivit en viktig aspekt 

på marknaden. För att tillverkarna ska kunna eftersträva flexibilitet och 

snabba förändringar, men samtidigt behålla stabiliteten i produktionen, 

vilket kännetecknas av massproduktion, så måste verksamheten därför införa 

ett nytt tillverknings-paradigm, massanpassning (Jiao & Tseng 1999). 

Massanpassning kan göras möjligt genom att introducera modularisering 

inom massproduktion. Modularisering gör att kostnaderna kan kraftigt hållas 

nere vid framtagandet av en ny design, eftersom delar i ett modulsystem kan 

enkelt bytas ut eller återanvändas, utan att hela konstruktionen behöver 

göras om från grunden. Framtagandet av nya konstruktioner blir därför en 

flexibel process eftersom anpassningen sker på en modulär nivå. Detta 

skapar nya möjligheter för designers kreativitet och som i sin tur kan stärka 

verksamheternas innovationsförmåga och konkurrenskraft (Clark & Baldwin 

1999). 

2.2.1 Moduler och komplexitet 

Langlois (2002) menar att världen är fullt av komplexa system. Enligt 

Simon (1962) är ett komplext system “one made up of a large number of 

parts that interact in a nonsimple way. In such systems, the whole is more 

than the sum of the part”. Clark & Baldwin (1999) förklarar detta genom att 

säga att ingående komponenter i ett komplext system är sammankopplade. 

Det krävs att alla delar samspelar och tillsammans ska de kunna utföra mer 

än vad undergruppering av komponenter kan åstadkomma. 



 

8 
 

För att kunna hantera komplexitet så kan de ingående komponenter i ett 

system delas upp i undergrupper eller underkategorier (Langlois 2002). Men 

vid uppdelningen av dessa komplexa system är det viktigt att hitta naturliga 

brytpunkter och inte bryta isär samhörande delar (Clark & Baldwin 1999). 

2.2.2 Koncept 

Modularisering är en allmän metod med principer för hantering av komplexa 

system. Men för att modularisering ska vara möjligt så måste de ingående 

komponenterna i ett system kunna samverka och detta kan endast göras 

möjligt genom att standardisera gränssnitt och arkitektur (Langlois 2002). 

2.2.3 Definition av modulsystem 

En produkt eller ett system är uppbyggd av många olika komponenter, 

produkten kan sättas ihop av ett visst antal standardkomponenter så kallade 

moduler. Detta möjliggör att anpassning till kundens önskemål kan ske så 

sent som möjligt i processen (Paulsson, Nilsson & Tryggestad 2000). Med 

tydligt definierade gränssnitt mellan modulerna kan många olika varianter 

byggas. Detta för att få ned utvecklingskostnader, produktionskostnader och 

försäljnings- samt servicekostnader. En så kallad plattform kan bilda en 

gemensam bas för alla olika varianter av moduler, från denna plattform kan 

olika varianter av moduler byggas ihop till en unik produkt. På så sätt kan ett 

relativt litet antal moduler åstadkomma systemlösningar, som kan 

tillfredsställa olika kundbehov (Bergman & Klefsjö 2012). 

2.3 Vertikal integrering 

Denna marknadsstrategi syftar till att utöka ett företags ägarskap eller 

kontroll av företagets leverantörer, distributörer eller återförsäljare. Detta 

kan ha flera marknadsmässiga konkurrensfördelar. När företagets nuvarande 

leverantörer eller distributörer är dyra, opålitliga eller icke kapabla till att 

möta företagets behov. Då företaget befinner sig i en hård konkurrensutsatt 

marknad som växer och förväntas växa framöver. När det är särskilt viktigt 

av att ha en stabil produktion eller stabila priser. Stabila priser på råmaterial 

eller på leverantörer, eller för att öka kännedomen av företagets efterfrågan 

på produkten. Vertikal integration ökar kontrollen över leverantörer eller 

distributörer. Vid effektiv implementering av strategi kan det leda till ökad 

konkurrenskraft (David & David 2015).  

2.4 Kartläggning av process 

Definitionen av en process kan sägas är en begränsad mängd av 

samordnade aktiviteter som tillsammans har ett bestämt syfte. Detta kan ses 
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som ett nätverk av aktiviteter som samverkar med varandra. Processer består 

utav naturliga flöden av material, produkter, information, individer etc. som 

flödar i en verksamhet när arbete bedrivs. Dessa flöden drivs av samverkan 

mellan individer, avdelningar och enheter, som alltid finns där oavsett om 

flödena är kartlagda eller inte (Sörqvist 2013). 

Vid kartläggning av processer finns det olika tillvägagångssätt och syften 

med att utföra det. I många fall vid identifiering av flödet saknas det ett 

offensivt förbättringsfokus. Vid kartläggning är det viktigt att vara medveten 

om vad som avses beskrivas. Ett sätt att detaljerat skapa sig en bild av flödet 

är att använda sig utav ett flödesschema. Ett flödesschema består utav olika 

symboler som betecknar olika aktiviteter och arbetsmoment i processen. 

Symbolerna binds samman med pilar varigenom olika processer och flöden 

kan beskrivas. För att kunna utföra en bra beskrivning av en process krävs 

grundligt arbete hur denna process idag drivs för att skapa sig god förståelse.  

Generellt kan det skilja på flödes- och aktivitetsbaserade tekniker för att 

kartlägga ett flöde. Den flödesbaserade tekniken följer flödets väg och 

samtidigt ritas flödesschemat. Den aktivitetsbaserade tekniken däremot så 

identifieras först alla aktiviteter inom flödet eller processen för att sedan 

koppla dessa samman till ett flödesschema. En kartläggning av den 

aktivitetsbaserade processen kan genomföras med följande steg: 

1. Definiera och avgränsa processen: Det är viktigt att definiera vad 

som ska ingå och vad som inte ska ingå i processen, även vart den 

börjar och slutar. 

2. Fastställ flödesschemats användning: Viktigt är att veta hur 

flödesschemat ska användas innan start och om det är en 

nulägesbeskrivning eller ett framtida tillstånd. Vilken lämplig 

nedbrytnings-och detaljnivå är också viktigt att bestämma.  

3. Identifiera aktiviteter: En arbetsgrupp vald representativt ur den 

aktuella processen identifierar alla de aktiviteter och arbetsmoment 

som ingår i processen, det är viktigt att gruppen inte idealiserar eller 

förenklar flödet.   

4. Sortera aktiviteter: Sortera och ta bort alla ovidkommande aktiviteter 

och dubbletter, mindre arbetsmoment grupperas ihop som de hör 

samman med.  

5. Beskriv processen: Koppla samman alla aktiviteter och 

arbetsmoment så att ett flödesschema kan upprättas. Identifiera input 

och output för varje steg i processen, detta bildar grunden för alla 

kopplingar mellan aktiviteterna. 
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6. Komplettera flödesschemat: Undersök det framtagna flödesschemat i 

syfte att finna fel, gjorda misstag eller missade aktiviteter, detta kan 

exempelvis göras under “brainstorming”-liknande former. 

7. Dokumentera: Det framtagna flödesschemat ska nu dokumenteras, 

detta med hjälp av lämplig mjukvara.  

Genom att identifiera aktiviteternas organisatoriska tillhörighet kan även 

informationsflödet följas mellan olika avdelningar, med detta utvecklas 

flödesschemat till ett matrisflödesdiagram (Sörqvist 2013). 

2.5 Informationsflöde 

Informationsflödet ska stödja både produktflödet och materialflödet. För att 

uppnå en bra helhet för flödena kan det vara nödvändigt att anpassa såväl 

produktflödet som materialflödet efter utformningen av informationsflödet. 

Vid utformning av informationsflödet bör enkelhet eftersträvas tillsammans 

med Lean-principerna. Det grundläggande är att finna ett enkelt och 

användarvänligt sätt att överföra behovssignalen mellan flödets processer, 

med andra ord att förbrukningsstyra flödet. Vidare är det också viktigt att 

möjliggöra för flödet att använda den senaste och så nyskapad information 

som möjligt, då blir inte värdeflödet lika sårbart för t.ex. sena ändringar av 

kund. Informationsflödet bör vara konstruerat så att det är lätt för anställda 

och andra personer att tolka informationen rätt, det ska vara lätt för alla att 

göra rätt (Petersson, Olsson, Lundström, Johansson & Broman 2009). Ett 

informationsflöde som är ofullständigt, sporadiskt och sent skapar behov av 

säkerhetslager i kedjans olika led medan ett informationsflöde som är 

aktuellt, fullständigt och frekvent skapar möjlighet till ett bättre flöde och 

lägre lagernivåer. (Paulsson, Nilsson & Tryggestad 2000). 

2.6 Kvalitet på informationen 

I ett kontor kan en anställd få vänta på inkommande information eller att 

informationen kommer in med ojämn takt. Denna ojämnhet kan leda till att 

enorma mängder av information behöver bearbetas på begränsad tid av en 

anställd för att kunna hålla tidsramen, vilket leder till fel och utelämnad av 

viktiga detaljer (Liker 2009). Uteblivna samtal, utebliven information och 

uteblivna signaturer eller datum är exempel på jobbuppgifter som leder till 

ofärdiga arbeten (Lane 2007). För att skapa kvalitet åt informationsflödet är 

det viktigt att stoppa processen vid fel och lösa problemet så att det blir rätt 

från början (Liker 2009). 
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2.7 Vikten av kommunikation 

Många kvalitetsproblem som uppkommer i en organisation beror på 

kommunikationsbrist mellan avdelningar och att medarbetare inte har 

identifierat den interna kunden samt deras behov tillräckligt tydligt. Det blir 

problem när en produkt har konstruerats för slutanvändarens behov utan att 

beakta utmaningar i produktionen. Hänsyn till produktionens kapacitet 

måste tas redan i konstruktionsstadiet. Olika avdelningar försöker ofta att 

göra sitt bästa genom att optimera det egna arbetet. Det gäller istället att ha 

en helhetssyn över verksamheten där både den interna- samt externa kunden 

ska tillfredsställas (Bergman & Klefsjö 2012). 

2.8 Lean produktion 

Lean produktion, eller förkortningen Lean, är ett begrepp för resurssnål 

produktion inom den producerande industrin och har sitt ursprung i Toyota 

Production System eller TPS. Taiichi Ohno, grundaren av Toyota 

Production System, utvecklade systemet för biltillverkaren Toyota för att 

övervinna de svårigheter företaget hade efter andra världskriget.  

TPS som beskriver Toyotas filosofi och metoder för tillverkning har sedan 

tillämpats av fler företag som Lean, eftersom det har visat vara 

värdeskapande för kunden. Målet med Lean är att identifiera och eliminera 

alla faktorer i företaget som inte är värdeskapande för slutkunden. Även om 

många företag har flitigt försökt använda sig av de Lean-verktyg som finns 

att tillgå så har de flesta inte lyckats bli lika framgångsrika som Toyota. 

Missuppfattningen med Lean är att verktygen leder till effektivare processer. 

Men Lean är mer än enbart verktygen, det är ett helhetssystem med principer 

som måste spridas djupt genom hela företagskulturen, d.v.s. från 

administration till verkstadsgolvet (Liker 2009). Företagsledningen ska 

därför ständigt vara engagerad med att investera i sin personal som bidrar till 

en kultur som kontinuerligt förbättrar processer (Liker 2009; Forslund 

2013). 

Istället för att fokusera på kortsiktiga ekonomiska mål ska verksamheten 

fokusera på att skapa långsiktigt värde (Womack & Jones 2003). Liker 

(2009) menar att långsiktighet är en av de viktiga grundstenarna för Lean-

arbetet och sammanfattas i The Toyota Way genom de 14 principerna. Dessa 

14 principer kan delas in i fyra kategorier (se figur 2) och ligger som grund 

för TPS. 

De fyra kategorierna kan sammanställas som en pyramid med grundnivån 

längst ner, där filosofin om långsiktigt tänkande förklaras. Nästa nivå, 

processer, riktar sig mot att eliminera slöserier och skapa kontinuerligt flöde. 

Nästa kategori beskriver betydelsen av respekt för anställda och partners. På 

toppen av pyramiden står sista kategorin, problemlösning, där fokusen ligger 
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på att skapa en ständigt lärande organisation med ständiga förbättringar 

(Liker 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - Illustration av Toyotas grundkategorier (Liker 2009). 

2.8.1 14 Principer 

Denna underrubrik beskriver de 14 principer som stödjer The Toyota 

Production System och lärs ut till Toyotas medarbetare runt om i världen 

genom undervisningsmaterialet, The Toyota Way (Liker 2009). 

Princip 1. Basera besluten på långsiktigt tänkande, även då det sker på 

bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål.  

Innebär att skapa en filosofisk syn på med långsiktiga beslut. Ett gemensamt 

mål, kundvärde och kontroll över sitt eget öde är faktorer som ska leda 

verksamheten. 

Princip 2. Skapa kontinuerlig processflöden som för upp problemen till ytan. 

Innebär att eliminera väntetiden för arbetsprojekten för att kunna 

transportera information och material på kortast möjliga tid. Tydliga flöden 

förenar människor med processer och därmed kan problem visualiseras 

snabbare för att skapa ständiga förbättringar. 

Princip 3. Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion. 

Långsiktigt tänkande 

Problem-

lösning 

Respekt för anställda 

och partners 

Eliminera slöseri och skapa 

kontinuerligt flöde 
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Betyder att endast leverera följande kunder i processen med det de 

efterfrågar vid den tid och kvantitet de behöver det. 

Princip 4. Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka). 

Säger att eliminering av slöserier är bara en liten del av Lean-arbetet. Något 

som de flesta företag som försöker implementera Lean i verksamheten inte 

har lyckats med är att eliminera ojämnheter i tillverkningsschemat genom att 

sluta överbelasta människor. 

Princip 5. Om det är nödvändigt, stoppa processen för att lösa problem så 

att det blir rätt från början. 

Betyder att stoppa processen vid problem och utföra åtgärder för att 

långsiktigt bidra till förbättrad produktivitet.  

Princip 6. Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga 

förbättringar och personalens delaktighet. 

Innebär att skapa stabila och upprepningsbara metoder som bevarar jämnt 

utflöde från process. Bevara insamlad kunskap för processen genom 

standardisering och tillåt individuell deltagande för förbättring.   

Princip 7. Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda. 

Betyder att med hjälp av synliga medel berätta för människan om arbetet 

utförs enligt standarden eller inte. 

Princip 8. Använd bara pålitlig, väl utprovad teknik som stödjer personalen 

och processerna. 

Innebär att ta hjälp av utprovad och pålitlig teknik som kan stödja människor 

i processen. Omarbeta eller acceptera inte tekniker som inte passar ihop eller 

som skulle kunna störa stabiliteten med företagskulturen. 

Princip 9. Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas 

filosofi och lär ut den till andra. 

Innebär att stärka ledarskapet inom företaget framför nyanställning utifrån. 

Ledaren ska kunna förstå det dagliga arbetet i detalj och vara en förebild för 

verksamhetens filosofi. 

Princip 10. Utveckla enastående människor och team som följer företagets 

filosofi. 

Innebär att skapa grupper av människor med olika kompetenser för att stärka 

kvalitet och produktivitet, samt lära gruppen jobba mot samma och förstå 

verksamhetskulturen. 
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Princip 11. Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer 

genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre. 

Innebär att värdera partners och leverantörer och se dem som en del av 

verksamheten. Skapa ett samarbete med partners där det gynnar tillväxten 

och utvecklingsmöjligheterna.  

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

(genchi genbutsu). 

Detta säger att alla, även ledningen, bör gå och till källan och undersöka för 

att få en personlig förståelse. 

Princip 13. Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga 

alternativ, verkställ snabbt. 

Betyder att först undersöka alla alternativ i detalj och sedan gå mot målet 

snabbt men varsamt. 

Princip 14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera 

(hansei) och ständigt förbättra (kaizen). 

Innebär att kontinuerligt jobba med problemlösning och tydliggöra 

grundorsaken för att kunna bestämma rätt handling. 

2.8.2 Jidoka 

Jidoka är ett japanskt ord som betyder “automatisering kombinerad med 

mänsklig intelligens”. Detta betyder att kvalitet skapas vid källan eller göra 

det nästan omöjligt att göra fel. Arbetsmomenten ska därför skapas så att 

människan inte blir bunden till maskinen, utan maskinen ska istället kunna 

stanna och signalera vid fel (Liker 2009). Jidoka bygger på tre punkter 

(Dennis 2016): 

1. Acceptera inte fel. 

2. Gör inte dem. 

3. Skicka inte dem vidare. 

Inom Toyota är Andon en process där arbetarna uppmuntras att stoppa linjen 

när en betydande avvikelse upptäcks (Dennis 2016). 

2.8.3 Muda 

Muda är det japanska ordet för slöseri, d.v.s. mänskliga aktiviteter som 

förbrukar resurser men som inte skapar värde för kunden. Genom Lean kan 
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dessa slöserier omvandlas till kundvärde d.v.s. att kunna gör mer med 

mindre resurser (Womack & Jones 2003). Det finns åtta olika slöserier och 

dessa delas in i kategorierna enligt (Dennis 2016): 

1. Överproduktion: Betyder att det tillverkas något som inte går att 

sälja. Denna sorts slöseri leder till även till de andra slöserierna. 

2. Överarbete: Innebär att det görs mer än vad kunden efterfrågar, och 

fokus för vad kunden egentligen vill ha kan avvika. 

3. Omarbete: Inträffar när något fel görs och felet måste korrigeras, 

vilket är slöseri av tid och pengar.  

4. Väntan: Uppstår när det behöver väntas på exempelvis material eller 

att någon process ska bli klar innan arbetet kan fortsättas. Denna 

sorts slöseri förlänger ledtiden, d.v.s. tiden från kundorder tills 

leverans till kund. 

5. Rörelser: Onödiga rörelser av människan och maskiner uppstår när 

arbetsplatsen är dålig planerad. Dessa förflyttningar påverkar 

produktiviteten negativt. 

6. Onödiga transporter: Uppstår när något måste förflyttas mer än 

nödvändigt på grund av ineffektiv planerad arbetsplats. 

7. Lager: Denna sorts slöseri uppkommer när det lagras onödigt 

råmaterial och oanvända komponenter. 

8. Outnyttjad kapacitet: Betyder att interna kunskaper, idéer och 

kreativitet hos medarbetarna inte utnyttjas på bästa möjliga sätt 

(Dennis 2016).  

2.8.4 Muri 

Muri betyder “svårt att göra” på japanska och orsakas av exempelvis 

variationer, brist på konstruktion, brist på passning, otydliga eller saknad 

information på specifikation (Dennis 2016). När människan har svårt att 

utföra arbetsuppgifter leder detta till brist på kvalitet och säkerhet (Liker 

2009). 

2.8.5 Mura 

Mura är det japanska ordet för ojämnheter och orsakas bl.a. av varierande 

produktionsplaner. Orsaken till detta kan vara interna svårigheter som 

stillestånd (Liker 2009). Ett av målet med Lean är att minimera mura eller 

ojämnheter genom produktionsutjämning, heijunka (Dennis 2016).  
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2.8.6 Heijunka 

Heijunka betyder att det görs en utjämning av produktionsvolym, 

produktionsmix och tjänsteprocess för att minska arbetsbelastningen. 

Utjämningen görs genom att det inte produceras enligt det inkommande 

flödet av kundorder, istället fördelas orderna jämnt över en viss period så att 

liknande antal och kombination görs varje dag för att kunna eliminera 

ojämnheter, mura. (Liker 2009). 

2.8.7 Just-in-time 

Konceptet Just-in-time baseras på att tillverkning bara ska ske när det finns 

marknadsefterfrågan. Produkterna ska tillverkas i rätt sort, i rätt kvantitet, i 

rätt tid och varken för sent eller för tidigt. Det är ett flöde som är 

kundanpassat som fokuserar på kundtillfredsställelse, korta ledtider och 

minimering i användandet av resurser (Olhager 2013). För att använda ett 

kundanpassat flöde så måste hänsyn tas ur ett logistiskt perspektiv där 

utformandet av produkten bygger på redan kända enheter och moduler, 

utifrån dessa bygga kundspecifika produkter som går att tillverka (Jonsson 

2008). 

2.8.8 Standardiserat arbetssätt 

En standard är det specifika och bestämda normalläget för en process. Dock 

är standardiserat arbetssätt enligt Toyota ett läge där en process agerar enligt 

standarden (Rother 2013). 

När processer ständigt ändras så blir varje förbättring ytterligare en 

processvariant, vilken sedan sällan används eller undviks. Genom 

standardisering skapas stabilitet hos processen som möjliggör ständiga 

förbättringar (Liker 2009). Standardiserat arbete medför olika fördelar som: 

1. Stabilitet hos processen: Betyder att processen är upprepningsbart. 

Detta leder till att mål för kvalitetet, kostnad, ledtid, säkerhet, miljö 

och produktivitet kan mötas. 

2. Tydliga start- och stopplägen för processerna: Detta tillsammans 

med takttid, som är tempot för kundbehovet av produkt som 

tillverkas i en process, ger svar på hur produktionen mår. 

3. Inlärning för organisationen: Kunskap bevaras genom standarder, 

vilket betyder att erfarenheter från anställda inte försvinner när de 

slutar. 
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4. Granskning och problemlösning: Standardiserat arbete skapar 

förståelse för nuläget, samt för upp problemen till ytan. Processtegen 

blir tydliga att följa. 

5. Anställdas medverkan och poka-yoke: Inom Lean så är det 

gruppmedlemmarna som skapar det standardiserade arbetet, med 

hjälp från handledare och ingenjörer. Gruppmedlemmarna ska också 

få möjlighet att skapa enkla och billiga lösningar eller poka-yoke 

som förhindrar fel. 

6. Kaizen: Genom att ha skapat stabilitet hos processen, så utgör detta 

grunden för ständiga förbättringar. 

7. Träning: Standardiserade arbeten bidrar till en grund för träning av 

anställda. När anställda lärt sig de standardiserade arbetssätten så blir 

det en rutin att utföra arbetsmomenten enligt standarden (Dennis 

2016). 
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Nedan beskriver figur 3 hur den valda teorin appliceras i forskningen. Först 

vilken teori som används för att ta fram en nulägesbeskrivning, därefter 

vilka teorier som används vid analys av nuläget. För att till slut visa vilka 

teorier som används vid diskussion och förbättringsförslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – Teorimodell. 
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3 Metod och tillvägagångssätt  

Detta kapitel beskriver metoderna och hur de har använts av forskarna för 

att samla in information och data för att besvara examensarbetets 

undersökningsfråga. 

I figur 4 nedan presenterar metoderna som har använts för examensarbetet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 – Metodmodell.  

Synsätt 

Forskningsmetod 

Sanningskriterier 

Urval 

Empirisk 

datainsamling 

Angreppssätt 

Källor & Källkritik 

• Hermeneutik 

• Positivism 

• Kvalitativ studie 

• Abduktion 

• Böcker 

• Vetenskapliga artiklar 

• Internetsidor 

Litteraturstudier 

• Enkät 

• Intervjuer 

• Icke-sannlikhetsurval 

• Reliabilitet 

• Validitet 

• Primärdata 

• Sekundärdata 
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3.1 Synsätt  

Hermeneutik kan beskrivas som hur människan tolkar sig själv och sin 

omgivning. Kunskap från denna livsvärld fås inte genom mätningar utan 

människans beteende tolkas verbalt men även leva sig in i deras 

föreställningar om världen. Det handlar om att få en förståelse. Det finns 

alltså inget intresse i hur världen är utan hur den uppfattas, eller tolkas för 

att använda ett hermeneutiskt uttryck. Med ett positivistiskt synsätt menas 

istället att utifrån formler och mätningar beskriva världen och teser från 

verkligheten (Hartman 2004). 

I början av denna studie har det fokuserats på att skapa förståelse för 

informationsflödet. Detta för att författarna ville skapa sig förståelse om 

nuläget för att därefter kunna identifiera problem, vilket karaktäriseras av 

det hermeneutiska synsättet. Med framtagna problem har det senare arbetats 

fram förbättringsförslag. I slutet på studien har det eftersträvats att nå 

objektiva resultat som styrker de framarbetade förbättringsförslagen och 

styrks av det positivistiska synsättet. Studien karaktäriseras då 

huvudsakligen av det hermeneutiska synsättet men i slutet lite av det 

positivistiska synsättet. 

3.2 Forskningsmetod 

En kvantitativ studie görs när siffror och fakta kan sammanfattas statistiskt 

med hjälp av t.ex. en enkät. Kvantitativa metoder är kartläggande och 

användbara när en överblick över problemet vill utformas. Innan en 

kvantitativ studie görs ska det finnas en klar överblick över studien, 

eftersom det inte lämpar sig att ändra riktning beroende på fakta som fås. En 

fördel med kvantitativa metoder är att de är standardiserade undersökningar, 

vilket betyder att någon annan kan använda samma enkät och få samma svar 

(Harboe 2013). 

En kvalitativ studie är lämplig när en undersökning vill göras noggrannare. 

De kvalitativa undersökningsmetoderna används när det vill skapas en 

förståelse för sammanhang som från början är otydliga men blir mer synliga 

med tiden. Dessa forskningsmetoder brukar vara fokuserade på att beskrivas 

med ord än siffror. Kvalitativa undersökningar är flexibla genom att 

undersökningen kan anpassa sig allt eftersom tillståndet ändras, samt att det 

går att kombinera med andra kvalitativa och kvantitativa metoder. Det finns 

många kvalitativa metoder, men de två vanligaste är observationer och 

intervjuer (Eliasson 2013). 

Under arbetets gång har kvalitativa metoder använts. Metoderna har 

kompletterat varandra för att ge studien det önskade omfånget. De 

kvalitativa metoder som har använts är intervjuer och telefonsamtal för att få 

en djupare förståelse för det valda studieområdet. 
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3.3 Angreppssätt  

Med vetenskapligt angreppssätt beskrivs sambandet mellan teori och 

forskning. För att analysera sin empiriska information kan forskarna 

överväga om de ska arbeta deduktivt, induktivt eller abduktivt. Val av 

angreppssätt beror på det studerade fenomenet (Kvale & Brinkmann 2014).  

Ett induktivt angreppssätt innebär att forskaren börjar med observationer, 

objektivt utan några kända teorier som bakgrund. Den informationen som 

samlas in skapar grund för vilken teori som väljs (Bryman & Bell 2013). 

Empirin och teorin jämförs sedan för att identifiera mönster och formulera 

generella slutsatser till dessa mönster (Kvale & Brinkmann 2014).  

Ett deduktivt angreppssätt visar på förhållandet mellan teori och praktik. 

Genom redan känd teoretisk kunskap inom ett område skapas hypoteser för 

att sedan samla in empirisk information. Hypotesen jämförs med den 

empiriska informationen för att bekräfta eller förkasta den. Forskaren bör 

kunna analysera hypotesen för att översätta den till operationella termer. Det 

vill säga att specificera hur informationen kan samlas in utifrån hypotesen 

(Bryman & Bell 2013).  

Det tredje angreppssättet är abduktion som kan förklaras som en blandning 

av induktion och deduktion. När forskaren finner svårigheter att välja den 

rätta metoden, kan denna växla mellan induktivt och deduktivt angreppssätt. 

Genom att först utveckla hypoteser och sedan bygga teorier på den 

empiriska data under arbetets gång, pågår således en växling mellan de båda 

metoderna (Ejvegård 2009). 

Studien byggdes på redan kända teorier, och när forskarna gjorde en analys 

av nuläget skedde detta objektivt. Men allteftersom den empiriska 

informationen samlades in applicerades teorin för att få fördjupad och 

relevant data. De kända teorierna jämfördes sedan med den empiriska data 

så att olikheter kunde identifieras. Med detta angreppssätt varvades induktivt 

tillvägagångssätt med deduktivt och blev ett abduktivt tillvägagångssätt.  

3.4 Litteraturstudier 

Litteratur definieras som all form av skrivet och mångfaldigat material. Det 

kan exempelvis vara källor som böcker, broschyrer och tidskrifter. 

Information som hämtas från litteraturstudier är sekundärdata (Björklund & 

Paulsson 2012). En annan källa är information och uppgifter som hämtas 

från internet (Ejvegård 2009).  

Djupare teoretisk kunskap för ämnesområdet skapades genom sekundärdata 

i form av litteraturstudier. Litteraturen har hämtats från flera författare med 

syftet att skapa bred kunskapsbild. Vid val av litteratur har relevanta källor 

som stöder ämnet samt undersökningsfrågan använts. Litteraturen har 
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hämtats från bibliotekets utbud och så nära förstahandskällan som möjligt. 

Alla källor har inte varit i bokform utan även vetenskapliga artiklar och 

internetsidor har använts. Internetsidor från statliga myndigheter har främst 

använts till statistik och siffror som påtalar bostadsbristen samt behovet av 

högre byggnadstakt. Artiklarna har hämtats från bibliotekets övergripande 

databas OneSearch. Sökord som använts för att hitta artiklarna har varit 

nyckelord för rapportens innehåll eller nyckelord för ämnet. Kravet var för 

alla artiklar, att de ska vara peer-reviewed. All information som har hämtats 

strävades efter att vara så aktuell och ny i tid som möjligt. Detta gällde 

främst internetsidor med statistik och siffror om bostadssituationen men 

även artiklar. 

3.5 Empirisk datainsamling 

En enkät är ett formulär med frågor som en eller flera personer svarar på. 

Svaren lämnas skriftligen på papper, internet eller något annat medium 

(Kylén 2004). Syftet med enkäten är att kunna ställa frågor till utvalda 

personer, vilka antas kunna representera en större grupp i undersökningen 

(Meeuwisse, Swärd, Eliasson-Lappalainen & Jacobsson 2008). En fördel 

med enkät är att den kan nå ut till många, samtidigt som alla får exakt 

samma frågor. Beroende på frågorna som ställs så kan enkäter 

sammanställas på olika sätt, t.ex. genom statistisk analys eller 

innehållsanalys (Kylén 2004). 

En intervju går ut på att en eller flera personer ställer frågor till en enskild 

person eller grupp för att få fram information. Detta kan göras genom ett 

fysiskt möte eller via telefon (Kylén 2004). 

Lantz (2013) förklarar att utgången av en intervju kan sammanfattas av tre 

moment, vilka är förberedelsearbetet, kommunikationen under intervjun och 

hur svaren behandlas. Anledningen till förberedelsearbetet är att skapa ett 

tydligt sammanhang mellan syftet, teorin, frågeställningen och metoderna. 

Detta görs genom följande punkter: 

1. Förklara varför det är viktigt att studera problemet. 

2. Definiera syftet med undersökningen. 

3. Ta upp en teori som kan kartlägga problemet. 

4. Välj ut avgränsningar för problemet och var tydlig med 

frågeställningen. 

Efter att förberedelsearbetet är gjort så kan intervjun inledas. Den 

kommunikation som uppstår under intervjun ska vara ett samarbete mellan 

intervjuaren och respondenten. Därför är det viktigt att tydliggöra meningen 

med intervjun. En del av samarbetet är att skapa balans genom att leda 
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respondenten åt ett visst håll, samtidigt som intervjuaren aktivt lyssnar på 

vad som sägs under mötet. Det som uppfattas och tolkas från svaren är 

kopplat till de personliga förväntningarna, önskningar och tidigare 

erfarenheter (Lantz 2013). 

Den framkomna data analyseras i sin helhet genom att den nedskrivna 

intervjun läses igenom av intervjuaren för att skapa en global förståelse 

(Lantz 2013). 

Primärdata samlades in genom intervjuer och enkäter för att skapa förståelse 

för verksamheten. Detta inleddes med noga förberedelser av frågor inför 

mötena, och för att kunna vägleda de intervjuade förklarades syftet med 

undersökningen. I de uppföljande intervjuerna och enkäterna har frågorna 

avgränsats, i syfte med att de skulle generera specifika svar för problemet. 

Vidare i studien har ytterligare sekundärdata samlats in från affärssystem så 

att tidigare insamlad information från intervjuer och enkäter kunde styrkas, 

och därmed bidra till bättre förståelse av problemet.  

3.6 Urval 

Av olika anledningar finns det ibland inte möjlighet att undersöka alla 

personer i en grupp, population. Ett urval av populationen måste då göras 

(Larsen 2009). 

Vid kvantitativ forskning brukar ett sannolikhetsurval göras, vilket betyder 

att ett antal utvalda personer undersöks och en slutsats dras som gäller för 

alla (Larsen 2009). Vid kvalitativa undersökningar är målet att försöka få så 

mycket kunskap som möjligt inom ett visst område, vilket kan fås genom ett 

icke-sannolikhetsurval. Forskaren kan själv välja ut personerna som ska 

undersökas, eller att de kommande undersökta personerna själva väljer att 

bli undersökta. Forskaren kan också välja att kontakta personer som anses 

besitter kunskap inom området och om så behövs bli hänvisad till andra 

personer som har mer kunskap. (Larsen 2009). 

Företagets alla avdelningar fungerar på olika sätt, därför har det inte varit 

lämpligt att göra ett sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval har därför 

gjorts på företaget, med syftet att det skulle fås så mycket kunskap som 

möjligt inom ett visst område. Personer på företaget valde själva ut ett 

område som ansågs lämpligast för undersökningen. Därefter har kontakt 

tagits med personer som har kunskap inom utvalt område på företaget för att 

kunna bistå undersökningen med fakta. 

3.7 Sanningskriterier 

När en undersökning görs är det viktigt att skapa trovärdighet. Detta görs 

genom att ge den en hög reliabilitet (pålitlighet) och validitet (giltighet) 
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(Eliasson 2013), vilket leder till att forskningsresultaten får ett vetenskapligt 

värde (Ejvegård 2009). 

Enligt Hartman (2004) påvisas reliabilitet genom att samma undersökning 

kan göras om upprepade gånger, samt av andra personer. Från vetenskapens 

perspektiv är det viktigt att andra kan verifiera de data som mäts för 

undersökningen, annars kan den vetenskapliga trovärdigheten ifrågasättas 

(Eliasson 2013). Mätningarnas utförande och noggrannhet kommer att 

bestämma graden av reliabilitet. Vid en kvantitativ undersökning är det 

viktigt att se till att mätningarna görs på precis samma sätt oberoende av när 

och hur undersökningen görs. Då en kvalitativ undersökning utförs är det 

viktigt att data från undersökningen är pålitliga. Detta säkerställs genom att 

personen som får fram informationen inte har misstolkat källan av 

informationen, och en upprepning av undersökningen genom en annan 

person skulle ge samma resultat (Eliasson 2013). 

Validitet bestäms av om undersökningen verkligen mäter den data som 

efterfrågas. “Kan vi räkna med att undersökningen är giltig - att den 

verkligen mäter det vi vill att den ska mäta?”. För att undersökningen ska 

vara giltig behöver den även ha en hög reliabilitet. Validitet blir därför aldrig 

bättre än undersökningens reliabilitet. Hög validitet uppnås genom att först 

vara säker på vad som söks för att sedan veta vad som ska mätas. Under 

insamlandet av data är det kritiskt att ständigt kontrollera att informationen 

är sann, eftersom det avgör den vetenskapliga trovärdigheten (Eliasson 

2013). 

Undersökningsmetoderna för studien har kopplats ihop med teorierna genom 

litteraturstudier om hur och vad för data som ska samlas in. Användandet av 

ett brett urval av litteratur från olika författare har därför gjorts i syftet med 

att höja validiteten. 

Under intervjuer har samtliga forskare antecknat för senare jämförelse, 

vilket höjer reliabiliteten. Pålitligheten stärks även av att intervjuerna har 

gjorts med personer som har direkt kunskap inom området för 

intervjuämnet.  

3.8 Källor och källkritik 

Källors trovärdighet ska alltid bedömas av undersökaren. Detta gäller när 

tryckt material i form av böcker och material från nätet används. Även 

intervjuer och enkäter ska kritiskt bedömas. Det finns fyra punkter för hur 

källor ska övervägas, dessa är: 

1. Äkthetskrav: Ska finnas för källan. Det betyder att informationen 

som fås är äkta och inte förfalskad. 
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2. Oberoendekrav: Säkerställs genom att källdata har information om 

vart det kommer ifrån. I detta fall är primärkällor bättre än 

sekundärkällor. En bedömning om materialet är förvrängt är också 

viktigt att göra som forskare. 

3. Färskhetskrav: Uppfylls genom att använda nyare källa än en äldre. 

Det nya källmaterialet ska då innehålla tidigare, viktig fakta 

samtidigt som det uppdaterats med nytt material. 

4. Samtidighetskrav: Syftar på tiden mellan den faktiska händelsen tills 

skapandet av källdata. En källas trovärdighet kan påverkas av 

tolkningsfel och minnesfel när det tidsmässigt dokumenteras ner 

senare i tiden (Ejvegård 2009). 

Data som framkommer under ens undersökning kallas för primärdata. 

Sammanfattning från ett möte är exempel på primärdata (Bell & Waters 

2016). Sekundärdata är en tolkning av information från en tidigare forskning 

gjord av någon annan person (Bell & Waters 2016; Eliasson 2013).  

Under studiens gång har primärdata samlats in genom enkäter, intervjuer 

och telefonmöten med personer som har direkt kunskap för processen. 

Forskaren har dock kritiskt tolkat de primärdata som framkommit, eftersom 

de undersökta personerna kan vara påverkade av paradigm som bygger på 

företagskulturen. Sekundärdata har använts i form av mätvärden, framtagna 

från företagets affärssystem. Sekundärdata för studien har använts i form av 

litteratur och artiklar. Dessa material har även kritisk tolkas av forskaren för 

dess trovärdighet. 
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4 Nulägesbeskrivning  

Detta kapitel inleds med en kort företagsbeskrivning och hur 

undersökningsområdet för examensarbetet har valts. Därefter presenteras 

undersökningens genomförande och nuläge. 

4.1 Företagsbeskrivning 

Undersökningen utfördes hos Derome koncernen som är Sveriges största 

familjeägda träindustri. De är verksamma inom träförädling från skog till 

färdigt hus och har ca 1 600 anställda. Detta arbete utfördes på ett av deras 

dotterbolag som heter A-hus AB, Division A-hus Professional  (Hädanefter 

A-hus) som startades 1947 men som är en del av Derome sedan 1981. A-hus 

ligger i Anneberg utanför Kungsbacka och har ca 120 anställda. Företaget 

producerar och levererar prefabricerade byggsatser till företagskunder från 

småhus till flervåningshus. Många kunder finns på den svenska marknaden 

men A-hus levererar produkter även till länder som Norge, Danmark, 

Holland, Tyskland, Japan och Kina. Varje år utvecklar, bygger och säljer A-

hus ca 350 hus.  

4.2 Val av undersökningsområde inom företaget  

Tillsammans med handledare på företaget valdes konstruktionsavdelningen 

som undersökningsområde, eftersom den ansågs kunna få mest nytta från de 

framarbetade resultaten. På konstruktionsavdelningen arbetar 10 anställda 

konstruktörer. Deras arbetsmoment är huvudsakligen att göra beräkningar 

och dimensionera väggar, som gör att huset kan stå men även att de går att 

tillverka i deras produktion. Undersökningsområdet bestämdes till att 

behandla från det då konstruktörerna får ett underlag från kunden till 

överlämning till efterkommande process i flödet. En jämförelse av 

informationsflödet mellan standardprojekt och specialprojekt har gjorts, och 

standardprojekten agerade som referenspunkt. 

4.3 Nulägesbeskrivning av konstruktionsavdelningen 

Detta avsnitt är en sammanfattning av intervjuerna (se bilaga 2, 3, 4, 5, 6 

och 7) och enkäterna (se bilaga 8, 9 och 10) som beskriver en helhetsbild av 

undersökningen. 

Undersökningen inleddes med att träffa och intervjua försäljningschefen. 

Generella frågor förbereddes och ställdes för att ge författarna en grundlig 

bild av hur konstruktionsavdelningen fungerar. 

“Arbetsuppgifter berörd personal (konstruktionsavdelningen)?” 
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Konstruktörerna arbetar med olika uppgifter men huvudsakligen med 

kalkylering, planering och granskning av ritningar. För att kalkylera, 

beräkna och dimensionera husväggar samt takstolar används mjukvara som 

DDS för CAD ritning och Statcon för statikberäkningar. Konstruktörerna 

skapar ritningar för själva tillverkningen på företaget och montage på 

arbetsplatsen men gör även lastplanering till projekt. De granskningar av 

ritningar som de utför handlar främst om själva ritningen så att all 

information finns med men det sker även i ett tidigt stadium innan anbud. 

Alltså innan kontrakt skrivs mellan parter i syfte att se om det går att 

tillverka. 

“Information om ledtid och cykeltid” 

Företaget har en utarbetad mall för processerna med syftet att vägleda. Dock 

kan mallen inte följas helt då vissa arbetsmoment är dynamiska. Det finns en 

önskan att planera mer och i dagsläget finns inte tillräckligt med 

prognosarbete. Det finns ledtid satt för projekt med delleveranser som ska 

vara klara med satta tidsmål men dessa hålls sällan. Det finns en önskan att 

komma närmare och hålla dessa delleveranser. Det finns i dagsläget ingen 

data för cykeltid. 

“Vilket affärssystem används?” 

Monitor används som affärssystem för A-hus. 

“Finns förbättringsarbete?” 

I dagsläget finns inget förbättringsarbete, men målet är att kunna göra 

förbättringar för att skapa framåtrörelse för verksamheten.  

“Befintlig visuell styrning?” 

I dagsläget finns det ingen visuell styrning, men det önskas implementera. 

En inledande helhetsbild över konstruktionsavdelningen önskades skapa av 

författarna. Därför ställdes blandade förberedda frågor direkt till 

konstruktörerna. De frågorna som ställdes och den informationen som 

samlades in skapade grunden för den fortsatta undersökningen. 

“Problem uppstår inte när?” 

Konstruktörerna menar att problem uppstår inte när underlagen, d.v.s. 

ritningar och lista på beställningar, är kompletta och inte innehåller brister, 

samt när kunderna använder A-hus egna standardlösningar eller lösningar på 

konstruktion som är kända sedan tidigare. Det uppstår heller inga problem 

när konstruktörerna inte behöver göra ändringar på kundernas egna 

lösningar på konstruktion. Konstruktörerna förklarar att när manual för 



 

28 
 

standardiserat arbetssätt finns tillgänglig i kombination med en fungerande 

kommunikation mellan fabriken och kontoret så underlättas arbetet. 

“Problem uppstår när?” 

Problem uppstår för konstruktörerna när underlagen är ofullständiga då 

projekten planeras in samt när underlagen från arkitekt eller installatör 

innehåller brister eller blir sena. Försenade underlag kan leda till tidsbrist för 

konstruktörerna, vilket i sin följd leder till sämre kvalité. När kund önskar 

specialanpassade konstruktioner eller att efterföljande hus i serien som inte 

byggs med samma mått så skapas merarbete och leder till problem. Om de 

sålda produkterna sedan inte går att bygga så leder det till ytterligare 

problem i form av stora revideringar.  

“Hantering av problem (hur)?” 

Konstruktörerna missuppfattade den ställda frågan och svarade på hur 

problem kan förhindras. Detta ledde till att frågan formulerades om och 

ställdes igen vid ett senare tillfälle. 

Enligt konstruktörerna kan problem förhindras genom att tydliggöra tiderna 

då underlagen ska finnas tillgängliga och vilka konsekvenserna annars kan 

bli. Just nu står A-hus för kostnaderna när det sker sena ändringar. Dessa 

ändringar kan undvikas genom att ha en genomgång av dimensionerna med 

kund eller arkitekt innan anbud för att säkerställa att det går att tillverka det 

som säljs. T.ex. förklara för kunden vad “upprepningshus” innebär, 1 dm 

förändring skapar merarbete som motsvarar “ett nytt hus”. Det är också 

viktigt att beställare och tillverkare enas om hur underlagen ska se ut och 

vad som gäller. Genom att vara förutseende och kolla upp ärenden innan 

projekteringen eller stämma av med projektledare om något är oklart 

förhindrar att det uppstår problem. Ritningar som sedan går till fabriken ska 

vara fullständiga och tillverkningen ska helst ske i den egna fabriken. 

Nya formulerade frågor ställdes till konstruktörerna för att tydliggöra och 

föra upp problemen till ytan. 

“Hur hanterar ni uppkomna problem?” 

När t.ex. en dimension saknas så kontaktas projektledaren. När problem 

uppkommer hos fabriken då uppgifter saknas i tillverkningsplanen, löses 

detta genom telefon eller besök av konstruktörer på fabriken. Problem löses 

snabbt men skapar extra arbete. 

“Hur skulle underlag kunnat se ut från arkitekt/ beställare/ installatör/ 

tillverkare?” 

Alla detaljer borde finnas med i de digitala ritningarna, det vill säga 

sammanställa alla uppgifter från alla parter på samma ritning där olika lager 
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med olika detaljer kan “släckas” efter önskan. Ritningar från kunderna ska 

vara ritade i de program som A-hus använder. 

Tydliga ritningar och måtten från arkitekter måste stämma. Ibland stämmer 

inte måtten på konstruktionen med måtten för standardmaterial. Det om- 

eller tilläggsarbete som ibland krävs av konstruktion kan ta en halv 

arbetsdag eller mer och är en kostnad som A-hus står för. 

“Finns det något som ni vill standardisera?” 

Skapa “standardhus” som kan användas för återkommande kunder. Dessa 

standardhus ska vara välbeprövade och ska knappt behöva någon 

projektering. Just nu är varje nytt projekt en nyprojektering och tar tid. 

Ritningarna från kund och arkitekt ska vara standardiserade så att alla 

ritningar som inkommer ska vara på ett visst sätt. Underlagen till produktion 

ska också vara standardiserade för att undvika missar. Kunder ska följa 

byggstandarder för att minimera extra arbete. Det ska finnas manualer för 

nyanställda med standardiserat arbetssätt för att underlätta arbetsgången i 

början när man är nyanställd. 

“Hur tycker ni arbetsgången ska se ut för specialbeställning?” 

Det borde enligt konstruktörerna inte finnas några “specialbeställningar”, 

eftersom det skulle underlätta deras arbete. “Specialbeställningar” skapar 

merarbete i form av manuellt arbete. 

I dagsläget utgör “specialbeställningar” 90 % av alla beställningar. Därför är 

det viktigt att få rätt underlag vid tilldelande av projekt. Underlagen ska 

komma tidigt i processen och husets mått ska kunna påverkas. Samråd med 

arkitekt under tiden ska vara möjligt. 

“Om ni fick fria händer, utan att någon kritiserar, vad skulle ni vilja 

förändra?” 

Skapa fler “standardhus” och färre “specialbeställningar”. I takt med att 

företaget växer så tar det mer tid att kommunicera genom affärssystemet 

Monitor. Det tar tid att föra över underlag och sedan få tillbaka information. 

Det borde finnas tydliga riktlinjer för nyanställda och alla borde göra på 

samma sätt. 

“Vilka är dina dagliga arbetsuppgifter?” 

Ta emot underlag från beställningar, vilka skickas genom affärssystemet 

Monitor. Konstruera, d.v.s. ta fram konstruktionsritningar i programmet 

DDS eller AutoCAD. Göra statikberäkningar på balkar och dimensionera. 

Dela upp husen och få väggmoduler prefabricerade, och sedan se till att de 

sätts ihop på rätt plats. 
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“Har du några standardiserade arbetssätt?” 

Det finns inga standardsteg från företagets sida att arbeta efter. Egna 

arbetssätt tas fram, men olika arbetssätt kan orsaka 

kommunikationsproblem. Någon konstruktör utgår från gamla projekt så att 

det inte behöver ritas på nytt. Någon börjar med att konstruera huset nerifrån 

i sektioner och uppåt. Alla har ett eget arbetssätt. Göra lastberäkningar på 

konstruktionen. Dubbelkollar att allt finns med i leveransdeklarationen, 

annars kontaktas projektledare och sedan jobba på något annat tills vidare.  

Verksamhetssamordnare för affärssystemet, Monitor, har tillsammans med 

konstruktionsavdelningens chef tagit fram aktivitetslistor med data för 

“standardprojekt” och “specialprojekt”, för jämnföring. Data i 

aktivitetslistorna är genererade ur A-hus affärssystem, Monitor. 

Konstruktionsavdelningens processer är redovisade i antal planerade timmar, 

antal rapporterade timmar och budgeterade timmar. Underlag för 

aktivitetslistorna finns i bilaga 13. 

"Vad innebär standardprojekt?" 

Konstruktörerna säger att användandet av standardväggar innebär en ganska 

stor tidsbesparing jämfört med special eftersom standardiserade ritningar 

från databasen används. Standardritningar avses i första hand väggsektioner, 

hörndetaljer samt lösningar runt fönster och dörrar. 

Konstruktörerna utgår från planritningen som arkitekten har skapat, och 

byggelementen delas upp i lämpliga storlekar med hänsyn till att det ska gå 

att hantera i fabriken samt att det ska få plats på lastbilarna. Efter att 

blockindelningen är klar ritas byggdelarna upp i ritprogrammet. När 

ritningar är klara skapas tillverkningsordrar i Monitor, därifrån får fabriken 

information om bl.a. paneltyp, kulör på panel och vilka skivor som ingår i 

väggen. Till sist läggs alla ritningar i ett mappsystem som fabriken har 

tillgång till och produktionen kan börja. 

"Vad innebär specialprojekt?" 

Vid ej standardiserade väggar görs hela processen enligt standardprojekt 

samt ritar om sådana ritningar som är standard så att de ska passa till 

projektet. Det kan t ex innebära att det ingår fler skikt i väggen så att det inte 

får plats lika många väggar i bredd på lastbilarna. 

Kompletterande frågor (se bilaga 7) angående aktivitetslistorna (se bilaga 

13) ställdes till verksamhetssamordnaren för Monitor, samt en av 

konstruktörerna med syfte att tydliggöra informationen. 

“Planerad budgeterad tid, är det kostnader som kunden står för?” 
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Planerad budgeterad tid motsvarar de antal timmar A-hus har tagit betalt 

från kund. 

“Om avrapporterad tid är högre än planerad tid, är det kostnader som ni 

A-hus för stå för själva?” 

När den avrapporterade tiden överstiger den planerade tiden så belastar det 

A-hus resultat. Planerade tiden ska alltid vara uppdaterad, men ibland har 

det gjorts ändringar senare i projektet som inte framkommer i den 

budgeterade tiden. Dock har det vid dessa tillfällen gjorts en 

överenskommelse med kund att dessa ändringar skapar extra kostnad. Målet 

är fortfarande att de budgeterade timmarna ska vara korrekta när ett hus 

planeras in för leverans. 

Vad betyder “Bygghandlingar”? 

Är ett gemensamt namn på alla ritningar och dokument som ingår i 

projektet. 

Vad betyder “Samrådshandlingar”?  

Är ritningar som byggnadsnämnden vill ha in till det tekniska samrådet. 

Tekniskt samråd äger rum efter att bygglovet är beviljat men innan ett 

startbesked kan ges för projektet. Ritningar som ingår till detta skiljer sig 

från kommun till kommun, men oftast är det måttsatt entréplan, takplan, 

takstolsritningar samt en sektion (genomskärning) genom huset.  

Vad betyder “Extern konsult grundsats”?  

Betyder att en utomstående konsult har gjort grundhandlingar till projektet, 

D.v.s. måttsatt grundplan samt lastnedräkning till grundplattan. 

Vad betyder “Extern konsult avropsrevidering”?  

Betyder att en utomstående konsult har gjort en revidering av ritningarna 

efter att leveransorder och tillverkningsorder blivit fastställda, det här görs 

för att handlingarna ska stämma överens med varandra så att inte ritningarna 

säger en sak och resterande handlingar en annan. 

Vad betyder “Utredningstid/Konstruktion”?  

Är tid som konstruktören måste lägga för att underlagen är bristfälliga. 

Vad betyder “Statikberäkningar”? 

Kalkylering och dimensionering av bärande väggar och balkar. 
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Forskarna skickade ytterligare en enkät (se bilaga 11) till konstruktörerena, 

men svaren bedömdes ofullständiga (se bilaga 12) för att kunna styrka 

undersökningen. 

4.4 Nulägesbeskrivning av standardprojekt 

A-hus har ett utvecklat standardsortiment främst av väggsektioner, 

hörndetaljer samt lösningar runt fönster och dörrar som finns i en databas. 

Dessa väggar är redan dimensionerade och alla nödvändiga beräkningar är 

gjorda, det som återstår är små justeringar beroende på kundkrav. Genom att 

kunden väljer de standardmått som A-hus har tagit fram blir 

konstruktionstiden och kalkyleringen avsevärt kortare, med andra ord 

ledtiden från kundförfrågan till produktionsstart blir kortare. Följande fråga 

ställdes till verksamhetssamordnare för Monitor:  

“Hur ser flödet ut under konstruktionsfasen för ett standardprojekt? Vilka 

aktiviteter och hur lång tid tar varje aktivitet?” 

Projekt som definieras standardprojekt fick vi sedan skickade till oss i form 

av Excel- och Word-filer. Vilka aktiviteter och tid för varje aktivitet som 

ingår i ett flöde för ett standardprojekt kan utläsas nedanför i tabell 1, 

diagram 1 och figur 5. 

Tabell 1 och diagram 1 nedanför är en sammanställning av informationen 

från ett standardprojekt i form av en tabell och ett diagram. Planerad tid är 

samma som budgeterad tid. Skillnaden mellan planerad tid och 

avrapporterad tid säger om processen slutfördes tidigare än väntat, i tid eller 

senare än planerat. 
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Tabell 1 - Standard 

 

Projekt 1 Standard     

Benämning Start Slut Planerad tid 

(h) 

Avrapporterad 

tid (h) 

Projekteringsunderlag 

K 

2017-01-

13 

2017-01-

19 

3  0 

Statikberäkning 2017-01-

20 

2017-02-

02 

2 0 

Takstolsprojektering 

PRO 

2017-02-

03 

2017-02-

09 

2 1 

Samrådshandlingar 2017-02-

10 

2017-02-

23 

10 10,3 

Bygghandlingar 2017-02-

24 

2017-03-

20 

27 20 

Ritningssläpp 

produktion 

2017-03-

21 

2017-03-

21 

0 0 

Summa   44 34,3 
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Diagram 1 – Standard. 

 

Nedanför är figur 5 en visualisering av processflödet för ett standardprojekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 - Flödesschema - Standard.  
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4.5 Nulägesbeskrivning av specialprojekt 

Specialprojekt är definierat av konstruktörerna och det skapas ett 

specialprojekt när kunden eller arkitekten inte följer A-hus 

standardsortiment. Det kan vara när kunden ritar hus eller väggar med mått 

som ligger utanför A-hus standardmått. Då måste konstruktörerna lägga 

mycket tid på att göra nya kalkyler och beräkningar för hållfasthet, vilket 

leder till att ledtiden blir längre från kundförfrågan till produktionsstart. 

Följande fråga ställdes till verksamhetssamordnare Monitor: 

“Hur ser flödet ut under konstruktionsfasen för ett specialprojekt? Vilka 

aktiviteter och hur lång tid tar varje aktivitet?”   

Projekt som definieras specialprojekt fick vi sedan skickade till oss i form av 

Excel- och Word filer. Vilka aktiviteter och tid för varje aktivitet som ingår i 

ett flöde för ett specialprojekt kan utläsas nedanför i tabell 2, diagram 2 och 

figur 6.  

Tabell 2 och diagram 2 nedanför är en sammanställning av informationen 

från ett specialprojekt i form av en tabell och ett diagram. Planerad tid är 

samma som budgeterad tid. Skillnaden mellan planerad tid och 

avrapporterad tid säger om processen slutfördes tidigare än väntat, i tid eller 

senare än planerat. 

Tabell 2 - Special 

 

Projekt 2 Special     

Benämning Start Slut Planerad 

tid (h) 

Avrapporterad 

tid (h) 

Extern konsult, grundsats 2016-

11-14 

2016-

12-06 

75 0 

Extern konsult, 

avropsrevidering  

2016-

11-24 

2016-

11-30 

10 0 

Takstolsprojektering PRO 2016-

12-15 

2016-

12-21 

5 1,8 

Samrådshandlingar 2016-

12-22 

2017-

01-05 

10 39,6 

Bygghandlingar 2017-

01-09 

2017-

01-31 

150 309,3 

Ritningssläpp produktion 2017-

02-01 

2017-

02-01 

0 0 

Utredningstid/Konstruktion 2017-

02-08 

2017-

02-08 

0 0 

Summa   250 350,7 
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Diagram 2 – Special. 

 

Nedan är figur 6 en visualisering av processflödet för ett specialprojekt. 
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Figur 6 - Flödesschema - Special. 

 

Nedan i figur 7 visualiseras hur den insamlade empirin från 

nulägesbeskrivningen svarar på undersökningsfrågan och målet med 

forskningen. I figuren går det att se hur informationen från intervjuerna, 

enkäten och affärssystemet tillsammans bildar problemområden, ett 

standardprojekt och ett specialprojekt. Dessa leder sedan till att 

problemområden svarar på undersökningsfrågan och standard- och 

specialprojekt uppfyller målet.  
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Figur 7 - Hur nulägesbeskrivningen leder till undersökningsfrågan och 

målet.   

Intervju 

Problem 

områden 

Undersökningsfråga 

Enkät Affärssystem 

Standard 

projekt 

Special 

projekt 

Special 

projekt 
Standard 

projekt 

Problem 

områden 
Standard projekt Special projekt 

Mål 



 

39 
 

 5 Analys 

I detta kapitel analyseras nulägesbeskrivningen av konstruktions-

avdelningen, standardprojekt och specialprojekt. Avslutningsvis görs en 

jämförelse mellan standardprojekt och specialprojekt. 

5.1 Nulägesanalys av konstruktionsavdelningen 

Denna underrubrik kommer ge en övergripande analys på 

konstruktionsavdelningen. 

5.1.1 Slöseri 

Syftet med Lean är att skapa värde för kunden genom att eliminera slöseri i 

företaget, samt ständigt arbeta mot att processerna sker på det mest effektiva 

sättet. Utifrån intervjun med försäljningschefen så framkommer det att 

ledtiderna som är satta för projekten sällan hålls. Konstruktörerna på 

konstruktionsavdelningen menar att detta problem skapas i form av att de 

inte kan utföra ett planerat arbete när underlagen från arkitekt eller 

installatör inte levereras i tid. Enligt teorin (2.8.3) tyder detta på slöseri i 

form av väntan och måste elimineras för att kunna skapa kontinuerlig 

processflöde, vilket styrks av princip 2 inom Lean (2.8.1). Förseningar av 

underlag påverkar kvaliteten på informationen (2.6) genom att 

konstruktörerna får tidsbrist och detta kan störa deras förmåga att utföra ett 

bra och korrekt arbete. 

Konstruktörerna påpekar också att underlagen kan innehålla brister i form av 

saknade mått och annan nödvändig information för att kunna påbörja 

konstruktionsarbetet. Detta leder återigen till väntan (2.8.3), men även 

slöseri i form av omarbete (2.8.3) då konstruktörerna måste kontakta berörd 

person för att få fram eller rätta till information. Teorin säger att kvalité på 

information (2.6) ska säkras vid källan (2.8.2), d.v.s. att fel inte ska 

accepteras, inte göras och inte skickas vidare för att motverka omarbete. 

Det händer att konstruktörerna behöver göra ändringar efter kundens 

önskemål, och även här leder det till slöseri i form av väntan och omarbete 

(2.8.3). Kostnaderna för vissa av dessa ändringar måste A-hus stå för. Teorin 

som beskriver vikten av kommunikation (2.7) förklarar hur viktigt det är att 

ha en fungerande kommunikation med samarbetspartners, vilket förklaras av 

konstruktörerna att problem förhindras om en genomgång med kund eller 

arkitekt görs innan underlagen tas fram. För om kommunikationen inte har 

fungerat så säger konstruktörerna att det kan konstrueras något som inte går 

att sälja eller montera, vilket enligt teorin (2.8.3) om överproduktion tyder 

på ytterligare slöseri. 



 

40 
 

5.1.2 Standarder 

Idag arbetar konstruktörerna på olika sätt och förklaras av teorin (2.8.3) som 

outnyttjad kapacitet och betyder att de bästa arbetssätten inte utnyttjas. De 

olika arbetssätten har skapats av konstruktörerna själva, vilket kan enligt 

teorin (2.7) leda till interna kommunikationsproblem. Detta tyder på att det 

är brist på standardiserat arbetssätt (2.8.8) på konstruktionsavdelningen, 

vilket enligt teorin påverkar process-stabiliteten och möjligheten till ständiga 

förbättringar. Konstruktörernas arbetssätt är idag baserat på tidigare 

erfarenheter och bör enligt princip 6 (2.8.1) vara grunden för de 

standardiserade processerna.  

5.2 Nulägesanalys av standardprojekt 

För ett standardprojekt går det att se kopplingar till teori (2.2) om 

modulsystem, A-hus har arbetat med att skapa någon form av ett 

standardsortiment med utvecklande av moduler. För ledtiden på det 

empiriska standardprojektet (se diagram 1) går det att se fördelar med 

standardisering av sortimentet, då detta skapar en stabil process enligt teori 

(2.8.8). Med en stabil process levereras information i tid och efterföljande 

process slipper vänta vilket skapar ett bra flöde som går i linje med teorierna 

(2.8) och (2.5) om Lean respektive informationsflöde. Med en stabil process 

följer också möjligheten till ständiga förbättringar efter princip 6 (2.8.1). 

Men även att mål som kvalitet, ledtid, kostnad och produktivitet kan mötas 

enligt teorin om standardiserat arbetssätt (2.8.8). Detta leder till att faktorer 

(2.8.3) som inte adderar kundvärde kan minimeras. Vilket teorin (2.8) visar 

på ökat kundvärde samt att kundvärdeskapande aktiviteter är bara sådant 

som kunden är beredd att betala för enligt samma teori (2.8) om Lean.  

Från aktivitetslistan (se tabell 1) kan det utläsas att standardprodukt kan 

hålla sig till de planerade ledtiderna, eftersom konstruktörerna har kunnat 

utföra arbetet med hjälp av tidigare kända standardlösningar (2.8.8). 

5.3 Nulägesanalys av specialprojekt 

Av alla kundunderlag som bearbetas hos konstruktionsavdelningen är 90 % 

specialprojekt, specialprojekt uppkommer därför att projekteringen ständigt 

får anpassa sig efter arkitekternas och kundernas varierande krav. Tidigare 

arbetssätt och mallar stödjer därför inte varje ny intern projektering, då blir 

det så kallad nyprojektering för varje specialprojekt. Då uppstår variation för 

att den externa kunden ska tillfredsställas, med ständig variation i 

projektunderlag tyder princip 4 (2.8.1) och (2.8.5) att det saknas utjämning. 

Med utjämning (2.8.6) minskas arbetsbelastningen hos personal genom att 

variera inkommande ordrar och det möjliggör en stabilare process. Med 

stabilare process tyder teori (2.8.8) att mål på kvalitet, kostnad, ledtid, 
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säkerhet, miljö och produktivitet kan mötas. Även ett så kallat standardhus 

kan det uppstå variation på. Beställer exempelvis kunden sju likadana hus, 

men markförhållandena är olika kan det leda till individuell nykonstruktion 

för hälften av husen. Kunden tror att det är “standardhus” men för A-hus blir 

det nykonstruktion. 

Då varje projekt är unikt, har konstruktionsprocessen enligt teorin (2.8.8) 

brist på standardiserat arbetssätt. Detta i kombination med varandra för med 

sig problem. Som det ser ut nu ritar arkitekten som den vill och har lite 

kontakt med konstruktören som ska kalkylera hållfasthet men även 

konstruera att produkten går att tillverka. Teori (2.7) om kommunikation 

tyder detta på brister i kommunikationsöverföring mellan arkitekt och 

konstruktör. När det är brister i kommunikationsöverföringen leder det till 

slöserier i form av väntan och onödigt arbete (2.8.3). Grunden till problemen 

är att det just nu inte följs någon standardiserad mall på hur underlaget ska 

se ut mellan arkitekt och konstruktör. Det kan saknas information om mått 

och annan nödvändig information för konstruktionsarbetet. Då skapas det 

brister i informationsunderlaget vilket leder till ovan nämnda slöserier. 

Informationen från arkitekt till konstruktör kan också komma sent i 

processen när huset i stort sett är färdig designat eller när arkitekten vill göra 

sena ändringar. Då får konstruktören tidsbrist men även svårt att göra 

nödvändiga ändringar enligt teorin (2.8.4), i konstruktionen för bärighet och 

tillverkning. Då alla moment har delledtider kan det bli tidsbrist och värsta 

fall kan efterföljande process få vänta vilket teori (2.8.3) tyder på slöseri. Då 

har produkten anpassats utifrån slutanvändarens behov och inte anpassats för 

konstruktion och tillverkningsvänlighet, vilket teori (2.7) om 

kommunikation bekräftar som problem.  

Från aktivitetslistan (se tabell 2) går det utläsa att den verkliga ledtiden 

kraftigt överstiger den planerade ledtiden för specialprojekt. Detta gäller 

främst aktiviteter som bygghandlingar och samrådshandlingar. Att 

bygghandlingar överstiger den planerade tiden kan kopplas ihop med brist 

på kommunikation (2.7), bristande standardiserat arbetssätt (2.8.8) och 

brister i underlaget mellan arkitekt och konstruktör. Detta bidrar till slöserier 

när informationsflödet (2.5) ej är korrekt utformat. Även samrådshandlingar 

överstiger sin planerade tid, detta då byggnadsnämnden har vissa krav på 

säkerhet och miljö på fastigheten samt att dem vill ha in en 

genomskärningsskiss på huset. Detta kan leda till att konstruktören eller 

arkitekten får göra vissa ändringar innan byggstart för projektet kan ges. 

Detta blir någon form av omarbete och räknas som slöseri enligt (2.8.3). När 

den verkliga ledtiden överskrider den planerade ledtiden så belastar det 

kostnadsmässigt oftast A-hus själva, ibland är det avtalat att kunden står för 

eventuellt extraarbete. 
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5.4 Jämförelse av standardprojekt med specialprojekt 

Detta avsnitt beskriver resultatet av analysen. 

Specialprojekten uppgår till 90 % av alla projekt som skapas idag, detta för 

att projekteringen styrs av kundernas och arkitekternas ständigt varierande 

och specifika önskemål. Dock menar konstruktörerna att specialprojekten 

inte borde finnas, de skapar problem och manuellt merarbete på grund av 

begränsat standardiserat arbetssätt och underlag. När konstruktörerna jobbar 

med standardprojekt kan arbetet stödjas av tidigare kända standardlösningar 

i form av moduler, vilket underlättar. Då det är en stor andel projekt som 

består av specialanpassade konstruktioner där de specifika önskemålen 

måste tas fram genom samråd med berörd partner, är detta informationsflöde 

ytterst beroende av fungerande kommunikation och standardiserat arbetssätt. 

Utifrån undersökningen visar det att informationsflödet lätt kan störas av 

bristande och försenade underlag, men även då det råder brist på 

kommunikation. Detta påvisar att det i dagsläget saknas stabilitet för att 

kunna hantera denna ständiga variation av projekt, som förklaras av teorin 

(2.1.5) som ojämnhet. En jämförelse med standardprojekt visar även att 

specialprojekten sällan håller sig till de planerade ledtiderna och detta leder 

till extrakostnader som A-hus får stå för.  
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6 Diskussion och förbättringsförslag 

I detta kapitel diskuterar forskarna förslag på förbättringar till problemen 

som har identifierats inom informationsflödet. Därefter diskuteras hur 

förslagen kan kopplas till samhällsnytta. Avslutningsvis visualiseras 

resultaten applicerat i en affärsmodell samt hur samverkan av 

förbättringsförslagen kan skapa stabilitet för företaget. 

Visualiseringen av processflödena för standardprojekt och specialprojekt har 

tillsammans med intervjuerna gett forskarna en helhetsbild över 

konstruktionsavdelningen. Därefter har det kunnat identifierats vart slöserier 

uppstår genom att analysera intervjuerna med de anställda. Slutligen har 

informationen sammanställts med framtagen data från affärssystemet för att 

skapa djupare förståelse och därmed kunnat identifiera förbättringsförslag. 

6.1 Standardiserade arbetssätt för hantering av information 

I dagens verksamheter går mycket tid åt pappersarbete och 

dokumenthantering. Ibland kan en stor andel anställda arbeta i kontorsmiljö, 

en miljö där arbetsuppgifterna är väldigt svåra att visualisera. All personal 

på kontoret kan verka vara upptagna eller överbelastade, men detta kan vara 

ett resultat av icke värdeskapande aktiviteter. För att kunna synliggöra 

problemen och skapa stabil grund för ständiga förbättringar, så behövs 

standardiserade arbetssätt.  

Undersökningen visar att konstruktionsavdelningen saknar någon form av 

standardiserat arbete. Detta leder till att kunskaper från erfarna konstruktörer 

inte utnyttjas fullt ut, och att nyanställda inte får möjlighet att ta del av det 

bästa arbetssättet just nu genom upplärning. Eftersom standardiserat arbete 

leder till stabilitet hos processen, och stabilitet hos processen bidrar till att 

mål för kvalitet, kostnad och ledtid kan mötas, så är det ytterst viktigt att 

införa standardiserat arbete. 

Dessa standarder ska tas fram av experterna, och är de anställda som direkt 

jobbar med arbetsuppgifterna. Men det gäller att identifiera det bästa 

arbetssättet just nu och motivera alla att följa denna standard. För om alla 

jobbar med sitt eget bästa sätt leder detta återigen till osäkerhet. 

Konstruktörerna ska tillsammans komma överens om vilka de mest effektiva 

arbetssätten är just nu och införa de som standarder. Det ska finnas ett 

dokument med detaljerade arbetsbeskrivningar. Om en konstruktör inte kan 

följa arbetsbeskrivningarna så ska den anställde tränas, eller att standarden 

behöver revideras. Avdelningschefens uppgift är att säkerställa att 

personalen kan arbeta enligt dessa standarder. I slutändan ska standardiserat 

arbetssätt inte vara ett hinder eller stoppa kreativiteten hos individen, utan 

ska istället ses som det bästa och mest effektiva sätt just nu för att utföra 
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arbetsuppgiften på. De anställda ska uppfatta standardiserat arbetssätt som 

positivt och att avdelningschefen är där för att stödja. 

6.2 Säkerhet på informationen 

För att kunna leverera exakt det kunden förväntar sig och i rätt tid, är det 

ytterst viktigt att informationen är korrekt, detaljerad och tillgänglig enligt 

överenskommen tid. Om fel inte ska leda till ytterligare fel måste 

informationen säkerställas vid källan, och för att mänskliga faktorn inte ska 

vara en faktor så ska tekniken tas till hjälp för att stödja det mänskliga 

arbetet. 

Utifrån studien visar det att bristande underlag är grunden till många 

problem och kan direkt påverka ledtiderna. På konstruktionsavdelningen är 

underlagen grunden till konstruktörernas arbetsuppgifter, och skulle dessa 

ständigt innehålla brister så kommer avdelningen ständigt få hantera 

problem kopplade till underlagen. Genom att omarbeta och standardisera 

underlagen kommer avvikelser från normalläget tydliggöras och åtgärder 

kan appliceras i tidigt skede. Standardiserade underlag stödjer även 

standardiserade arbetssätt och bidrar till stabilitet genom att det förenklar för 

individen med upprepningsbara arbetsrutiner. 

6.2.1 Kortsiktig lösning (se figur 8 för visualisering) 

I samband med att ritningar skickas in från kund och arkitekt måste 

förbestämda kriterier för byggstandarder och materialstandarder uppfyllas. 

Detta görs genom att ritningen ska vara kopplad till en automatiserad 

checklista som också ska agera som en överenskommelse där dessa kriterier 

tydliggörs. Kunden eller arkitekten ska vara informerad om vad A-hus 

kräver och att ritningen inte godkänns om kriterierna inte uppfylls. De kan 

även välja signalera att det önskas ett möte med konstruktör innan anbud om 

det finns önskemål om speciallösningar. Om kunden eller arkitekten inte kan 

uppfylla kriterierna eller signalera att en diskussion om lösningar med 

konstruktör önskas, kommer kund eller arkitekt få stå för kostnader som 

uppkommer vid omarbeten. Eller om kunden eller arkitekten varken 

bekräftar kriterierna eller signalerar att en diskussion om lösningar med 

konstruktör önskas, kommer underlagen automatiskt skickas tillbaka där 

kund eller arkitekt meddelas att underlaget ska ses över och kompletteras. 
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Figur 8 - Kortsiktig lösning för hantering av standard-underlag. 
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6.2.2 Långsiktig lösning 

En långsiktig lösning kopplar ihop den kortsiktiga lösningen med ett utökat 

nätverk av partners. Detta görs genom att skapa ett långsiktigt samarbete och 

fungerande kommunikation med externa partners, där kunder och arkitekter 

kan jobba enligt A-hus standarder. 

6.3 Modulsystem 

Många problem uppstår med specialprojekt som har en andel på ca 90 % av 

alla projekt som konstruktörerna behandlar. Med införandet av standarder 

och en stabilare process skapar det förutsättningar för en djupare 

implementering av modulsystem. A-hus har redan idag ett utvecklat 

standardsortiment men trots det är det ändå en hög grad av projekten som 

behandlas som går utanför standardsortimentet. Med djupare modularisering 

kan det tänkas att andelen specialprojekt kan reduceras från 90 %. Men ändå 

sälja lika mycket om inte mer. Vilken arbetssituation skulle det skapa för 

konstruktörerna i form av minskad stress och minskad felkorrigering? Med 

ett stort utbud av moduler som är utvecklade och kända för A-hus, men för 

kunden en känsla att få ett unikt och kundanpassat hus efter dennes 

önskemål. Eller utveckla en automatiserad beräkning av väggar genom att 

kunden eller extern arkitekt kan rita ut en vägg och programmet lägger 

automatiskt in bärande väggar samt anpassar för fönster och dörrar? 

Beroende på vad ett företag har för affärsmodell eller vilka kunder som 

företaget ämnar rikta sig mot finns det intressanta vägar detta kan leda till.  

Exempelvis, Lego, ett byggsystem som marknadsförs för barn, utgörs av 

komponenter av enklaste form. Genom ett standardiserat gränssnitt och 

optimerad passform kan dessa delar sättas ihop till en helhet som endast kan 

begränsas av kreativiteten, även vid vuxen ålder. Tillverkaren har en gång 

tagit fram en design som tillverkas än idag. Dess enkelhet gör det lätt att 

tillverka och använda, men den unika designen gör att användaren kan 

oändligt skapa en helhet som anses unik. 

Persondatorer är ett annat exempel som påvisar ytterst hög komplexitet. Men 

genom modularisering av komponenterna möjliggjorde It-företaget, IBM, 

kommersiellt bruk av datorer genom att skapa flera prisklasser och modeller 

som kunderna kunde välja mellan. Det standardiserade gränssnittet gör att 

konceptet håller än idag och konsumenten kan utan svårigheter hitta en dator 

som är specialanpassat för sina ändamål, men för tillverkaren är det bara en 

produkt bland mängden som är ihop monterad av massproducerade 

komponenter. 

Är det modularisering av produktutbudet och automatisering av 

tillverkningen företaget vill, eller bara rikta sig på specialtillverkade 

kundanpassade bostäder? Om det är modularisering av väggar företaget vill, 

går det att göra jämförelser med bilindustrin eller IKEA. Företaget utvecklar 
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en mängd olika moduler, varianter som är kompatibla med varandra och 

bildar ett system. Från A-hus perspektiv ska modulsystem ses som 

standardkomponenter och sättas ihop i den ordning som skapar en slutgiltig 

konstruktion, vilken efterfrågas av kunden. Från kundens perspektiv ska 

slutkonstruktionen framstå som ett unikt hus skräddarsytt för kundens 

önskemål. 

För att kunna skräddarsy efter kundens önskemål bör förståelse om kunden 

uppnås. Genom att segmentera kunderna kan det bli mer synligt att 

modulsystem är mer realistiskt och relevant att vidareutveckla än det går att 

tro. Det är säkert mer kunder än vad de själva tror, som vill ha 

standardlösningar som är pålitliga och kostnadseffektiva jämfört med 

speciallösningar. Genom att få kunden att förstå fördelarna med att använda 

standardlösningar kan säkert många kunder tänka sig att i högre grad 

använda sig utav standardlösningar. Då kunde kanske 80 % av alla kunder 

gå in under standard, 10 % under special och resterande 10 % som en 

kombination av dem båda. Segmenteras kunderna utifrån detta perspektiv 

segmenterar företaget kunderna och bestämmer vilken andel som ska vara 

standard respektive special och inte idag att kunderna väljer och det blir det 

som dem väljer. Med detta synsätt på kunder blir det mer uppenbart och 

naturligt, kanske till och med självklart att vidareutveckla modulsystem och 

erbjuda detta till kunden. 

Genom att bara erbjuda moduler eller standardiserade moduler och inte 

erbjuda konstruktion efter kundens önskemål går det på ett kostnadseffektivt 

sätt massproducera bostäder. Kunden blir begränsad till att endast välja 

mellan erbjudna moduler men kan kombinera och välja olika varianter för 

att skapa en kundanpassad bostad. Det blir som ett bostadsbyggande IKEA, 

när en kund ska köpa ett kök hos IKEA får denne välja mellan redan 

existerande och framtagna moduler som tillsammans bildar ett kök. Kunden 

kan inte måttbeställa sitt kök utan får göra sina val utifrån det framtagna 

utbudet. Exempelvis kan kunden på en hemsida välja bland olika 

väggmoduler och designa sin egen bostad. Detta skulle vara en affärsmodell 

för A-hus om modularisering och automatisering eftersträvas. Det som kan 

utgöra ett hinder för kreativitet vid vidareutveckling är paradigmer, “Så som 

vi alltid har gjort, kommer vi alltid att göra”. Genom ett välutvecklat 

modulsystem med standardiserade komponenter och processer kan detta 

stödja komplexiteten hos hustillverkning.  

Dessa moduler ska kunna användas av flera olika konstruktioner, vilket gör 

att det totala antalet komponenter kan hållas nere. Ur kostnadssynpunkt kan 

även kostnaderna hållas nere, eftersom modulerna bara behöver utvecklas en 

gång. Samma moduler kan därför användas tills en ny förbättring tas fram, 

vilket kommer utgöra den nya standarden och kan jämföras med 

komponenter inom dator branschen. Utan standardmoduler kommer 

komplexiteten hos specialtillverkning av väggelement ständigt mötas av 

hinder, vilket kan leda till svårutförda arbeten, långa ledtider, höga och 
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ständiga utvecklingskostnader. Genom modularisering skulle det gå att 

massproducera bostäder till låga kostnader och korta leveranstider. 

Antagligen får dessa moduler vara anpassade efter rådande byggregler från 

regeringen för att det inte ska uppstå några komplikationer i värdekedjan. 

Det som också skapar problem är att det inte finns någon nationell modell 

för brandsäkerhet och energikrav, utan varje kommun och byggbolag sätter 

sina egna krav. Detta är en faktor som hämmar modulsystem och standarder. 

Konstruktörerna kan få lägga extra tid på att anpassa huset för vissa 

brandkrav, kunden kan också göra sena ändringar i processen vad gäller 

önskemål på brand- och energikrav. Det är som att alla länder i Europa 

skulle ha olika avgaskrav på bilar som bilföretagen får anpassa sig efter. 

Utifrån ett Lean perspektiv är detta inte rationellt. Det skulle underlätta om 

Sverige hade en nationell standard som gäller i alla kommuner vad gäller 

brand- och energikrav. Som konstruktör kan det vara mer motiverande att 

skapa genomtänkta hus istället för ständig anpassning till olika brandkrav i 

olika kommuner. 

Hinder som kan uppstå vid vidareutveckling av moduler behöver därför 

identifieras och utmanas. Det kan vara kommunikationen mellan inblandade 

samarbetspartners, IT-system, kundbehoven eller byggnadskrav. Målet är att 

vara effektiv och kunna leverera det kunden efterfrågar men med så lite 

resurser som möjligt. 

6.4 Hur kan A-hus öka konkurrenskraften och ta tillvara på 

marknadsmöjligheter?  

På marknaden som A-hus verkar på går det se en förändring i form av ökad 

konkurrens och en ökning i efterfrågan på produkter som A-hus tillverkar. 

Detta på grund av att det har uppstått en omfattande bostadsbrist i många 

delar av landet. Med en kraftig bostadsbrist så bildas en väldig efterfrågan 

på bostäder. Som företag i branschen skapas då många möjligheter att ta för 

sig åtråvärda marknadsandelar, genom att vara beredd och snabbt kunna 

tillgodose marknaden med sina produkter. 

En marknad som är under kraftig förändring ställer höga krav på företagens 

förmåga att anpassa sig till nya krav från kunder. Detta utmanar ett företags 

förmåga att förutse och vara flexibel i sin organisation för att möta 

förändrade kundkrav och en volatil framtid. För att lyckas långsiktigt måste 

företag hitta och underhålla konkurrenskraftiga fördelar gentemot sina 

konkurrenter. När marknaden svänger gäller det att hitta nya möjligheter 

med de nya marknadsförutsättningarna för att behålla men även öka sin 

konkurrensfördel. Med starka interna resurser skapas möjlighet för företag 

att vara flexibelt och tillgodose marknaden när denna svänger. 
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Marknadsläget som A-hus befinner sig i är ljust och det är hög efterfrågan 

på deras produkter. Det är hög byggnadstakt på bostäder i stora delar av 

landet och intresset för att bygga bostäder i trä ökar. Trähus har fortfarande 

en låg marknadsandel jämfört med betong, men med införandet av miljökrav 

samt allmänt större intresse för miljö och klimatvänliga hus ökar intresset 

för bostäder byggda i trä. Den höga efterfrågan innebär att det snabbt 

behöver komma ut bostäder på marknaden till rimliga priser för 

bostadsköpare. Den aktören som lyckas skala upp sin produktion och 

tillgodose marknaden har mycket att vinna på. För att lyckas med detta har 

trenden med modularisering i produktutbudet och automatisering i 

tillverkningen svept in över byggnadsindustrin liknande den som redan 

funnits i fordonsindustrin ett tag. Att massproducera många olika 

produktvarianter kostnadseffektivt med kort ledtid. A-hus har kommit en 

liten bit på vägen inom båda delarna men det finns mycket kvar att göra om 

jämförelse sker med industrin.  

Idag finns det brister hos A-hus mellan arkitekt och konstruktör främst inom 

standardiserat arbetssätt, samarbete och avsaknad av kommunikation mellan 

dessa parter. En strategi för att försöka eliminera dessa problem och 

möjliggöra för modulsystem och automatisering vore att integrera vertikalt. 

Integrering genom att A-hus skulle äga och integrera arkitekter i sin egen 

verksamhet så att arkitekter och konstruktörer kan arbeta sida vid sida. Vid 

bättre samarbete skulle många problem kunna elimineras, när ett hus skapas 

från grunden kan både arkitekt och konstruktör få som de vill genom att 

huset från början kan designas med alla nödvändiga beräkningar för 

hållfasthet och bärande delar. Konstruktören vet vilka begränsningar som 

A-hus produktion innehar, då kan huset anpassas direkt från början så att det 

går tillverka enligt A-hus principer vad gäller graden av automation. 

Kommunikationen skulle bli bättre och ett standardiserat arbetssätt skulle 

kunna upprättas. Antalet underlag som innehåller fel skulle reduceras och 

hela kedjan från design till produktion skulle flyta bättre. Det skulle bli en 

stabilare process och ledtiden från design till produktion skulle minska 

vilket bidrar till mindre kapitalbindning i processen och snabbare hus till 

marknaden. Tänk att kunna erbjuda ett specialdesignat hus som kostar 150 

000 kr mindre och går 2 veckor snabbare att konstruera än konkurrenten.  
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Med hänsyn till teorin om kanvasmodellen, visualiserar figur 9 resultaten 

från studien hur kundvärde skapas och levereras. Nyckelorden under 

kategorierna sammanfattar diskussionen, applicerat i en affärsmodell för att 

företaget ska kunna uppnå högre kundvärde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 - Kanvasmodellen. 

6.5 Övrig diskussion 

Sammanfattningsvis leder denna effektivisering av företagets 

informationsflöde till att de interna resurserna bidrar till starkare 

konkurrenskraft. Kan denna effektivisering leda till reducering av ledtiden 

och en stabilare process, kan fler bostäder snabbare nå marknaden och fler 

bostäder levereras i tid. Denna effekt leder då till att de sociala problem som 

existerar på marknaden kan motverkas av att fler medborgare och en bredare 

grupp medborgare kan få tillgång till en bostad. Detta stödjer social 

hållbarhet men även ekonomisk hållbarhet. Med starkare konkurrenskraft för 

en trähustillverkare kan det dessutom gynna miljön. Kan andelen bostäder 

byggda i trä öka jämfört med bostäder byggda i betong så bidrar det till 

hållbar miljö. När Sverige har en stor tillgång på skog och Derome 

koncernen äger skog samt kontinuerligt planterar nya träd stödjer det hållbar 

miljö. Då stora delar av träindustrin ligger utanför storstäderna med närhet 

till råmaterialet bidrar det med arbetstillfällen i dessa regioner och gynnar 

den ekonomiska hållbarheten. Avslutningsvis kan det sägas att det blir en 

positiv effekt på många områden av att det byggs fler bostäder i trä.  
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Allmänt så tror många att effektivisering görs på verkstadsgolvet, men när 

det kommer till effektivisering av informationsflödet så anses det som svårt 

eller omöjligt. Detta kan bero på att det är svårt att visualisera eller p.g.a 

befintliga paradigmer, d.v.s "så som vi har gjort, kommer vi alltid att göra". 

Men det som inte har gjorts, behöver inte betyda att det inte går att göra. 

Med diskussionen vill författarna tydliggöra undersökningens syfte och hur 

verksamhetens informationsflöde kan effektiviseras. Ur analysen har 

förbättringsförslag tagits fram som både stödjer Lean-principerna och även 

skapar bättre konkurrenskraft med fokus på kunden. Nedanstående figur (se 

figur 10) visualiserar hur förbättringsförslagen samverkar för att skapa 

stabilitet för företaget, samtidigt som kundvärdet är i fokus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 - Stabilitet och kundfokus. 
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7 Slutsats och rekommendationer för vidare forskning 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit ur forskningen och 

svaret till undersökningsfrågan. Slutligen presenteras rekommendationer för 

framtida forskning som kan bygga vidare på detta examensarbete. 

Resultatet av analysen visar idag att det är brist på stabilitet inom 

konstruktionsavdelningens informationsflöde. Detta medför att 

konstruktörer ständigt kan få hantera oönskade arbeten som komplettering 

av information, korrigeringar eller revideringar. När hantering av oönskade 

arbeten blir en rutin kan detta leda till ett paradigm i företagskulturen, d.v.s 

svårhanterade arbeten och problem anses naturligt ingå i det vardagliga 

arbetet. Men enligt Lean ska fel aldrig göras eller accepteras, samtidigt som 

det ska finnas respekt för individen. Därför är en fungerande 

kommunikation, både internt och externt en nödvändighet för att kunna 

skapa stabila flöden. Det är när alla berörda diskuterar problemen och 

förslag på lösningar tas fram, som det skapas en lärande organisation med 

ständiga förbättringar. Under resans gång ska det finnas standarder som kan 

vägleda och berätta när det avviker. 

I nedanstående figur 11 presenteras hur analysen kopplas till teorin, och 

rekommendationer för framtida forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 - Analys - Teori – Rekommendationer. 
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Hur kan ett företag effektiviseras genom att identifiera och eliminera slöseri 

inom informationsflödet? 

Under arbetets gång har slöserier identifierats inom informationsflödet för 

att möjliggöra effektivisering. Dessa slöserier återfinns i både 

standardprojekt och specialprojekt. Informationsflödet kan effektiviseras 

genom att säkerställa informationen i underlag och kommunikation mellan 

kund eller arkitekt och konstruktör så att fel minimeras och icke 

värdehöjande arbete undviks. Avsaknaden av ett standardiserat arbetssätt 

bland konstruktörerna är också något som bidrar till att effektiviteten 

stagnerar. När det inte finns ett standardiserat arbetssätt och alla arbetar 

således olika är det svårt att veta om det mest effektivaste arbetssättet att 

lösa en uppgift används. 

Efter att denna forskning nu är avslutad fortsätter nästa steg i processen och 

här lämnas rekommendationer för vidare forskning. Vid tillgång till mer tid 

kan fler projekt hämtas från affärssystemet för att få ännu mer trovärdigare 

siffror om ledtider för standard- respektive specialprojekt. Detta för att skapa 

en bredare bild på hur standardprojekt och specialprojekt skiljer sig åt. Den 

breda bilden kan styrkas ytterligare genom att ta fram monetära siffror och 

räkna fram i ekonomiska tal vad som skiljer projekten åt. Då kommer 

forskningens rekommendationer stödjas av ekonomiska siffror och få mera 

tyngd. Nästa steg är att gå djupare i de kortsiktiga och långsiktiga 

rekommendationerna. För att kunna kvalitetssäkra underlagen behöver det 

mätas och skapas statistik över hur komplett informationen är men även 

identifiera kriterier för hur ett standardiserat underlag ska se ut. För att 

möjliggöra ett standardiserat arbetssätt behöver det identifieras och 

sammanställas de bästa arbetssätten som råder just nu och lägga det som 

grund för utvecklandet av ett standardiserat arbetssätt. Det standardiserade 

arbetet ska säkerställas att det följs genom att införa visuell- och daglig 

styrning. 

En långsiktig plan innehåller ett etablerat modulsystem och ett friktionsfritt 

samarbete mellan arkitekter och konstruktörer. För att komma dit behöver 

det skapas ett tätt samarbete med konstruktörer och annan personal som 

besitter relevant kunskap som stödjer utformandet av ett modulsystem. 

Genom möten med konstruktörer och samla in deras åsikter men även 

undersöka vilka möjligheter programvaran erbjuder som stödjer ett 

modulsystem. Med inspiration från de bästa på området och ett tankesätt 

befriat från paradigmer är det möjligt att uppnå. För att långsiktigt nå ett 

friktionsfritt samarbete mellan arkitekt och konstruktör är integrering av 

arkitekter i A-hus verksamhet en metod att tillämpa. Integrera arkitekter som 

kreativt ritar trähus och som tror på moduler samt ser möjligheter med att 

arbeta i ett utvecklat modulsystem.  

Industrin har kommit mycket längre vad gäller modularisering i 

produktsortimentet än byggbranschen, som sitter kvar i gamla strukturer och 
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paradigmer. Byggbranschen är svårföränderlig och det tar tid att skapa 

förändring men det går sakta mot industrialisering av produktionen. 

Införandet av modulsystem gäller inte bara A-hus utan det skulle även 

kunnas införas och utvecklas i alla företag som prefabricerar och bygger hus 

i fabrik. Detta skulle leda till att bostäder snabbare och billigare kommer ut 

på marknaden och mättar Sveriges behov av bostäder. Många företag tror 

nog att varje kund vill ha bostad med speciallösningar, men huvuddelen av 

kunderna vill säkert ha kvalitet och standardlösningar som är pålitliga och 

mindre kostsamma. När företagen undersöker detta och bekräftar att det kan 

vara så, möjliggör detta på allvar införandet av modulsystem. Genom att 

våga vara nytänkande och tidigt ta marknadsandelar av en fungerande 

affärsmodell som består av massproduktion och storskalighet men samtidigt 

kunna skapa en unik anpassning enligt kundens önskemål, kommer ge en 

fördel som konkurrenterna långt senare kan ta efter. 

Sammanfattningsvis är förbättringsarbete ett oändligt arbete som ska 

hanteras långsiktigt. Denna forskning är en början på de förbättringsarbeten 

som leder till starkare interna resurser och ökar A-hus konkurrenskraft.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

 

Bild 1 – Kanvasmodellen av Osterwalder (Canvanizer 2013). 
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Bilaga 2 

Intervju 1 

Frågor som ställdes till konstruktörer: 

1) Problem uppstår inte när: 

2) Problem uppstår när: 

3) Hantering av problem (hur)?: 

 

Svar från konstruktör 1: 

1) 

• Bra underlag från kund. 

• Väl genomtänkta planlösningar, tänker främst på spännvidder och 

dragning av installationer. 

• Våra standardlösningar används, ju färre egna lösningar för 

respektive kund desto bättre. 

 

2)  

• Dåliga/sena underlag, både från arkitekt och installatör.  

• När det vi sålt inte går att bygga, stora revideringar krävs och 

materialet blir dyrare för oss.  

• Projekt förläggs till andra fabriker än den i Anneberg, personalen är 

ej inkörd med A-hus byggsystem och onödiga fel begås. 

• Hus utan upprepningar, små förändringar ger stort utslag. 

• Tidsbrist, dåligt med tid = sämre kvalitet. 

 

3) 

• Var tydlig med när allt ska finnas och vad konsekvenserna blir. 

• Noggrannare genomgång alternativt ta lite höjd. 
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• Tillverka i den här fabriken.  

• Vara noga med att ett upprepningshus verkligen är det, en 

förskjutning på 1 dm ger många extra timmar.  

• Hänger ofta ihop med punkten ovanför, saker som är tänkt som 

upprepning blir ofta ändå unika och tar mycket tid.   

 

Svar från konstruktör 2: 

1) 

• När vi jobbar med lösningar som är kända sedan tidigare. 

• När vi har en arkitektritning med rätt väggtjocklekar som vi inte 

behöver ändra på själva. 

• När vi har en leveransdeklaration och en tillverkningsorder som är 

genomarbetade. 

 

2) 

• Projektet planeras in innan underlagen är fullständiga. 

• Ritningar är ofullständiga så fabriken måste kolla av med konstruktör 

för att få kompletterande underlag. 

• Lastplanering är dåligt utförd så att outnyttjad yta uppstår på bilarna. 

 

3) 

• Genom att vara förutseende och kolla upp saker innan man 

projekterar. 

• Stämma av med projektledare om något är oklart. 

• Fullständiga ritningar till fabrik. 

 

Svar från konstruktör 3: 

1) 
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• Det finns tydliga manualer att jobba efter. 

• När det finns instruktioner på arbetsgång, ( så att alla jobbar likadant 

). 

• Det finns en bra kontakt mellan fabrik och kontor. 

• När det finns tydliga underlag från beställare. 

 

2)  

• När ovanstående punkter inte fungerar. 

 

3) 

• Tydliga manualer tas fram som nyanställda kan jobba efter. 

• Riktlinjer för hur man ska jobba tas fram så att alla jobbar likadant.  

• Exempelvis kontorsanställda får praktisera ute i fabrik. 

• Beställare och tillverkare kommer överens hur underlag skall se ut 

och vad som gäller.     

 

Svar från konstruktör 4:  

1) 

• Problem uppstår inte när rätt underlag, d.v.s ritningar och 

beskrivningar, finns tillgängliga. 

2) 

• Problem uppstår när motsatsen till fråga 1 inträffar, samt när kunden 

beställer specialanpassad konstruktion. 

3) 

• När underlagen innehåller oklarheter och när problem dyker upp på 

efterhand. 
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Bilaga 3 

Intervju 2 

Generella frågor ställdes till försäljningschefen genom en intervju. 

Följande frågor ställdes och besvarades: 

 

Fråga: Arbetsuppgifter berörd personal (konstruktion)? 

Svar:  

Tillverkningsritningar för produktion 

DDS (CAD-ritningsprogram) 

Montageritningar för byggplats 

Lastplanering 

Sammanställning av ritningar inför samråd 

Takstolsprojektering 

Granskning av ritningar 

Granskning innan offertstadiet 

Förprojekteringsmöten 

Utvecklingsarbeten (ex. standardlösningar som kan användas i framtiden) 

Statcon (Statikberäkning) 

A-ritningar 

 

Fråga: Information om ledtid och cykeltid: 

Svar:  

Cykeltid - Ingen information. 

Företaget har en utarbetad mall för processerna med syftet att vägleda. Dock 

kan mallen inte följas helt, eftersom vissa arbetsmoment är “dynamiska” 

samt “dynamiken hos människan”.  
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Det finns i dagsläget inte tillräckligt med prognosarbete. 

Önskar ha förmågan att planera. 

Önskar komma “närmare” delleveranserna. 

Värdeflödesanalys kan vara missvisande eftersom “dötid” som tas igen 

senare inte säger hur lång tid det egentligen tagit. 

 

Fråga: Vilket affärssystem används? 

Svar: Monitor 

 

Fråga: Finns förbättringsarbete? 

Svar: Arbetet ligger långt ifrån. Det finns inte. Förbättringar är målet för att 

kunna få framåtrörelse. 

 

Fråga: Befintlig visuell styrning? 

Svar: Det finns inte, men det önskas finnas (ex. tavla med Post-it lappar). 

 

Fråga: Hur är processen innan kopplat med denna (konstruktion) process? 

Svar:  

Överlämnandet av projekt innehållande fel medför problem för 

konstruktionsavdelningen. 

Projektledare måste ha skapat projektnummer. 

Projektledare måste ha skapat projektmapp. 

Konstruktör utgår från leveransdeklaration. 
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Bilaga 4 

Intervju 3 

Uppföljningsfrågor ställdes till konstruktörerna genom intervjuer med syftet 

att förtydliga svaren från intervju 1.  

Specifika uppföljningsfrågor och svar från respektive konstruktörer: 

Konstruktör 1: 

Fråga: Definition av underlag? 

Svar: Ritningar från kunden, beroende på vem som ritar så är det olika bra. 

Lista på beställningar. Vad som ska byggas. 

 

Fråga: Förtydliga “ Projekt förläggs till andra fabriker än den egna, 

personalen är ej inkörd med A-hus byggsystem och onödiga fel begås ”. 

Svar: Fabriker menas med andra i Sverige under Derome koncernen. 

Exempel på fabriker är takstolsfabriker och modulfabriken i Rensholmen, 

Skellefteå. A-hus byggsystem är en teknisk lösning. 

 

Fråga: Vad menas med: ” Hus utan upprepningar, små förändringar ger stort 

utslag “? 

Svar: När efterföljande hus i serien inte byggs med samma längd och höjd så 

skapar det merarbete. 

 

Fråga: Förtydliga “ Var tydlig med när allt ska finnas och vad 

konsekvenserna blir “. 

Svar: Alla handlingar ska finnas tillgängliga. Ibland är handlingar från 

installatörer sena. Det kommer sena ändringar från arkitekt, det får A-hus 

betala. Vara tydlig med tider, eftersom kunden vet inte om att A-hus har 

egna tider att följa. 

 

Fråga: Förtydliga: “ Noggrannare genomgång alternativt ta lite höjd “. 

Svar: Att gå igenom dimensionerna innan anbud. Så att man säkerställer att 

man kan producera det man säljer.  
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Fråga: Förtydliga: “ Vara noga med att ett upprepningshus verkligen är det, 

en förskjutning på 1 dm ger många extra timmar “. 

Svar: Kunden antar att det blir ett upprepningshus när det skiljer ca 1 dm 

mellan husen men i verkligheten blir det som att konstruera “ ett helt nytt 

hus “. 

 

Fråga: Förtydliga: “ Hänger ofta ihop med föregående fråga, saker som är 

tänkt som upprepning blir ofta ändå unika och tar mycket tid “.  

Svar: Det kan komma nya brandkrav sent i processen, det tar tid att anpassa 

huset till de nya brandkraven. Brandkraven kan också vara olika mellan 

kommunerna vilket kan påverka huskonstruktionen.  

 

Konstruktör 2: 

Fråga: Ritningar från vem?: “ Ritningar är ofullständiga så att fabriken 

måste kolla av med konstruktör för att få kompletterande underlag “. 

Svar: Ritningar från konstruktör, och vid saknade mått. 

 

Fråga: Ritningar från vem?: “ Fullständiga ritningar till fabrik “. 

Svar:  Ritningar från konstruktör, och vid saknade mått. 

 

Konstruktör 3: 

Fråga: Förtydliga “manualer”. “Det finns tydliga manualer att jobba efter”. 

Svar: Manualer för nyanställda. Lathund 

 

Fråga: Vad för sorts kontakt?: “ Det finns en bra kontakt mellan fabrik och 

kontor “. 

Svar: Utbyte av information, kommunikationen ska fungera bra.  
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Bilaga 5 

Intervju 4 

Nyformulerade frågor till konstruktörerna. 

 

Frågor som ställdes till konstruktörer: 

A) Hur hanterar ni uppkomna problem? 

1) Hur skulle underlag kunnat se ut från arkitekt/ beställare/ installatör/ 

tillverkare? 

2) Finns det något som ni vill standardisera? 

3) Hur tycker ni arbetsgången ska se ut för specialbeställningar? 

4) Om ni fick fria händer, utan att någon kritiserar, vad skulle ni vilja 

förändra? 

 

Svar från konstruktör 1: 

Om man missat en dimension så ska projektledaren kontaktas. 

Ha med allt på ritningarna (digitala .DGN-filer) d.v.s. samordna allt på 

samma ritning från alla parter, med olika lager som kan “släckas”. 

Skapa “standardhus”. Fasta kunder ska ha fler “standardhus”. Dessa är 

välbeprövade och det behövs knappt någon projektering. Just nu är det 

nyprojektering varje gång. 

Just nu utgör “specialbeställningar” 90% av alla beställningar. Vid tilldelade 

projekt ska rätt underlag fås. Takstomme ska beställas först. 

Skapa fler “standardhus”, färre “specialbeställningar”. 

 

Svar från konstruktör 2: 

Ringer och löser problemet genom telefon eller besöker fabriken. T.ex. vid 

saknad mått eller missat att fylla i en uppgift. Det går snabbt men det är ett 

störmoment. 
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Ge rätt mått. Väggtjocklek stämmer ibland inte, ritar hur de själva vill. Mått 

stämmer inte överens med måtten för standardmaterial. Beroende på vad 

som inte stämmer så tar omarbete en halv arbetsdag eller mer. Derome står 

för kostnaden. Handikapp krav kan ändra på konstruktionen. Arkitekt bör ha 

bättre kontakt med konstruktör. 

Standardisera ritningarna från kund. 

Underlag ska komma tidigare i processen. När underlag kommer så ska 

husets mått kunna påverkas. Samråd med arkitekt. 

Det tar mer tid att kommunicera med affärssystemet (Monitor) i takt med att 

företaget växer. Det tar tid att föra över ritningar och sedan få tillbaka 

information. Det är svårt att “nå ut”. 

 

Svar från konstruktör 3: 

Det ska vara tydliga ritningar. Inga frågetecken ska kunna uppstå. 

Färdiga underlag till produktion. Manualer för nyanställda, vilka ritningar 

som ska fram och vilka som ska ha dem.  

Det borde inte finnas specialbeställningar, för det underlättar. Det krävs “fler 

knapptryckningar” för specialbeställningar. 

Tydliga riktlinjer för nyanställda. Alla borde göra på samma sätt. Idag har 

alla sin egen design på ritningar.  

 

Svar från konstruktör 4: 

Att ritningar ska ritas i de program företaget (A-hus) använder. 

Att kund följer byggstandarder. Standarder finns men används inte så 

mycket av kund. 

Specialbeställningar skapar mycket manuellt arbete. 

“Det är inte lätt att ändra på kunderna”. 
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Bilaga 6 

Intervju 5 

Specifika frågor och svar från respektive konstruktörer: 

 

Konstruktör 1 (frånvarande): 

Fråga: - 

Svar: - 

 

Konstruktör 2: 

Fråga: Vilka är dina dagliga arbetsuppgifter? 

Svar:  

• Arbeten kommer in genom Monitor. 

• Konstruktion. Rita upp i DDS (program) eller AutoCAD. 

• Beräkningar. 

• Dimensionera. 

 

Fråga: Har du några standardiserade arbetssätt? 

Svar:  

• Genom att utgå från gamla projekt så behövs det inte ritas på nytt. 

Kollar att allt finns med i leveransdeklarationen, annars kontaktas 

projektledare och sedan jobbar på något annat så länge. 

 

Konstruktör 3: 

Fråga: Vilka är dina dagliga arbetsuppgifter? 

Svar:  

• Ta emot underlag från beställningen. 
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• Ta fram ritningar. 

• Dela upp huset och få det prefabricerat. 

• Räknar balkar. 

• Ser till att väggmodulerna  sätts ihop på rätt plats. 

 

Fråga: Har du några standardiserade arbetssätt? 

Svar:  

• Lärt sig från tidigare erfarenheter. Tar fram sitt eget arbetssätt. Olika 

arbetssätt kan orsaka kommunikationssvårigheter. 

 

Konstruktör 4: 

Fråga: Vilka är dina dagliga arbetsuppgifter? 

Svar:  

• Ta fram konstruktionsritningar till produktion och montage. 

 

Fråga: Har du några standardiserade arbetssätt? 

Svar:  

• Börjar med att konstruera huset nerifrån och i sektioner. 

• Göra lastberäkningar. 

• Börjar från grunden. 

• Egna erfarenheter. 

• Inga standardsteg från företagets sida. 
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Bilaga 7 

Intervju 6 

Kompletteringsfrågor angående aktivitetslistorna, ställdes till 

verksamhetsordnaren för Monitor: 

 

Fråga: Planerad budgeterad tid, är det kostnader som kunden står för?  

Svar: Ja det stämmer. Dessa timmar motsvarar de timmar som vi har tagit 

betalt för från vår kund.  

 

Fråga: Om avrapporterad tid är högre än planerad tid, är det kostnader som 

ni A-hus för stå för själva? 

Svar: Om den avrapporterade tiden är större och än den planerade tiden så 

innebär detta att det tar på vårt resultat, d.v.s. något som belastar A-hus. Den 

planerade tiden ska alltid vara uppdaterad, men i vissa fall kan det ha 

tillkommit/gjorts ändringar sent i projektet som inte fångats upp i den 

budgeterade tiden men som har gjorts en överenskommelse med kund att 

ändringarna genererar en tillkommande kostnad. Grundtanken är dock att de 

budgeterade timmarna ska vara korrekta när ett hus planeras in för leverans. 
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Bilaga 8 

Enkät 1 

1) Vid ett underlag som gäller A-hus standardprojekt, hur ser 

arbetsprocessen/arbetsflödet ut från mottagning av underlag till överlämning 

till efterkommande process? 

2) Vid ett kommande underlag som ligger utanför A-hus standardmått, när 

det blir så kallad specialprojekt. Hur ser arbetsprocessen/arbetsflödet ut från 

mottagning av underlag till överlämning till efterkommande process? 

3) Finns det information eller faktorer som kan hjälpa oss att förstå 

processen bättre som era svar på de föregående frågor inte förklarar? 
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Bilaga 9 

Enkät 1 med svar från konstruktör: 

1) Vid ett underlag som gäller Deromes standardprojekt, hur ser 

arbetsprocessen/arbetsflödet ut från mottagning av underlag till överlämning 

till efterkommande process? 

 Svar:  Användandet av standardväggar innebär en ganska stor 

tidsbesparing jämfört med special eftersom man kan använda 

standardiserade ritningar från vår databas. När vi säger standardritningar 

avser vi i första hand väggsektioner, hörndetaljer samt lösningar runt fönster 

och dörrar. Vi utgår från planritningen som arkitekten har skapat, här delar 

vi upp alla byggelement i lämpliga storlekar med hänsyn till att det ska gå 

att hantera i fabriken samt att det ska få plats på lastbilarna. Efter att 

blockindelningen är klar ritas byggdelarna upp i vårat ritprogram. När 

ritningar är klara går vi in i vårat affärssystem som heter Monitor och skapar 

tillverkningsordrar där fabriken får information om bl.a. paneltyp, kulör på 

panel, vilka skivor som ingår i väggen. Till sist lägger vi ut alla ritningar i ett 

mappsystem som fabriken har tillgång till och produktionen kan börja. 

 

2) Vid ett kommande underlag som ligger utanför A-hus standardmått, när 

det blir så kallad specialprojekt. Hur ser arbetsprocessen/arbetsflödet ut från 

mottagning av underlag till överlämning till efterkommande process? 

Svar: Vid ej standardiserade väggar gör vi hela processen enligt ovan samt 

ritar om dom ritningar som är standard så att dom ska passa till projektet. 

Det kan t ex innebära att det ingår fler skikt i väggen så att det inte får plats 

lika många väggar i bredd på lastbilarna. 

 

3) Finns det information eller faktorer som kan hjälpa oss att förstå 

processen bättre som era svar på de föregående frågor inte förklarar? 

Svar: Genom att intervjua folk i branschen och samla information från flera 

håll tror jag att man skapar sig en rättvis bild av prefabricerade produkter.  
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Bilaga 10 

Enkät 1 med svar från konstruktör: 

1) Vid ett underlag som gäller A-hus standardväggar, hur ser 

arbetsprocessen/arbetsflödet ut från mottagning av underlag till överlämning 

till efterkommande process? 

Svar: När underlaget stämmer med A-hus standard så ritas blockelement upp 

efter underlaget utan att behöva göra några större manuella justeringar. 

D.v.s. att höjdmått för väggar osv är förinställt i programmen och detaljer 

finns att hämta från ett standardbibliotek.   

 

2) Vid ett kommande underlag som ligger utanför A-hus standardmått, när 

det blir så kallad specialprojekt. Hur ser arbetsprocessen/arbetsflödet ut från 

mottagning av underlag till överlämning till efterkommande process? 

Svar: När underlaget inte stämmer med A-hus standard så behövs det mer 

manuella åtgärder och justeringar. Detaljer kan behöva ritas om och nya 

lösningar tas fram. 

 

3) Finns det information eller faktorer som kan hjälpa oss att förstå 

processen bättre som era svar på de föregående frågor inte förklarar? 

Svar: - 
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Bilaga 11 

Enkät 1.2 

Så här tänker vi oss att vi vill “visualisera” och jämföra de olika flödena. 

Rita gärna egna boxar på ett nytt papper och beskriv så detaljerat och rättvist 

som möjligt hur flödet ser ut enligt er. Scanna vänligen in och skicka 

tillbaka till oss snarast. Denna enkät kan ses som ett förtydligande av 

“Enkät  1” som skickades ut tidigare. Tack! 

Exempel på hur ett standardprojekt skulle kunna se ut. 

 

 

Exempel 1 på hur ett specialprojekt (med extra steg) skulle kunna se ut. 

 

 

Exempel 2 på hur ett specialprojekt (med extra steg) skulle kunna se ut. 
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Bilaga 12 

Enkät 1.2 med svar från konstruktör: 
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Bilaga 13 

Aktivitetslista  

 

 

 

 



 

 

 

Fakulteten för teknik 

391 82 Kalmar | 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

teknik@lnu.se 

Lnu.se/fakulteten-for-teknik 

 

 

 


