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Sammanfattning 
 

Syftet med arbetet är att kartlägga och att finna möjligheter till förbättringar i 
projektflödet. Arbetet berör de delar av företaget som befinner sig i ett tidigt skede av 
projektflödet eftersom ändringar i dessa skeden kan göras till en liten kostnad. 
Informationsinsamling har skett genom fria samtal, dock med vissa förberedda frågor. 
Information har inhämtats från flera delar av projektflödet så som försäljning, 
projektledning och konstruktion. Vi har kommit fram till att det är värt att lägga mer 
resurser på förbättringsarbete och se över ansvarsfördelningen för detta. Man bör även 
se över reklamationerna som till antalet är för många och många av felen är likartade. 
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Abstract 
 

The main purpose of this thesis is to survey and find possibilities of improvements in the 
project flow. The report only touches the parts of the company which are located in the 
early parts of the project flow, hence alterations can be made at a low cost. The 
gathering of information was made by open conversations, with some prepared 
questions. The information has been gathered from several parts of the company such 
as sales, project management, and construction et cetera. We consider it to be 
profitable to increase the resources in the improvement work. The company should also 
investigate the distribution of responsibility in the work of improvement. The complaints 
are too many and many of the faults are similar. 
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