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Förord 

Mina tankar innan jag påbörjade detta examensarbete var att jag skulle utveckla mina kunskaper om 

hur en projektledare inom byggsektorn arbetar genom att studera hur bostadsprojektering av höga 

bostadshus i trä går till. Det hela utvecklades till att jag arbetade som en projektledare över ett 

förbättringsprojekt i agil anda där jag varje dag provade, utvärderade och förbättrade den nya struktur 

för bostadsprojekteringsprocessen som initiellt skapats. Det hade inte blivit något av detta arbete om 

inte den viktigaste resursen, nämligen de anställda på företaget hela tiden hjälpt till i utvecklingen av 

processen. Därmed riktas ett stort tack till alla de som arbetar inom företaget Martinsons och stött på 

mig under denna tid. Ett speciellt tack riktas till avdelningen Martinsons Byggsystem. Speciellt min 

handledare Cecilia Petersson som alltid funnits till hands när jag behövt stöd, råd och feedback. Samt 

avdelningschef Håkan Risberg som genom sitt engagemang uppmärksammat vad det är som tagits 

fram och uppmuntrat till en fortsatt utveckling av projektet inom organisationen. Även David 

Rönnqvist (projektledare och konstruktör) samt Tomas Staflund (försäljningschef) har förtjänat ett 

speciellt tack för medverkan i utvecklingen av processen. Jag hoppas att manualen och 

projektmodellen kommer leva vidare och utvecklas i samma takt som den process som fortgår i 

praktiken för att ständigt vara till hjälp för de som arbetar inom området och utvecklar processen för 

att projektera höga bostadshus i trä och på så vis bidrar till utveckling av en hållbar byggprocess.  
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Sammanfattning 

Industriellt byggande i trä och projektledningsmetoder hänger ihop. För att visa på vilket sätt de har 

ett samband har kunskaper om projektledning och byggteknik applicerats på företaget Martinsons sätt 

att projektera höga bostadshus i trä. Syftet med examensarbetet är att upprätta ett förslag till en 

hållbar projektmodell för projekteringsprocessen gällandes höga bostadshus i trä. Genom 

strukturering och standardisering av projektflödet i ett bostadsprojekt kan detta i framtiden gynna 

byggandet av höga bostadshus i trä både i Sverige och internationellt. Resultatet visar en 

flödesstruktur över ett bostadsprojekt, en manual till projektledaren samt en analys över 

beslutsunderlaget med rekommendationer på åtgärder för att uppnå en effektivare process utifrån 

både traditionell-och agil projektledningsmetodik. Diskussioner om varför åtgärderna gör nytta i 

bostadsprojekteringsprocessen samt argument runt risktagande med att ändra det nuvarande flödet 

behandlas. Slutsatsen är den rekommenderade projektmodellen för företaget. Projektmodellen är 

framtagen för att utvecklas av de som jobbar med bostadsprojekteringen för att eventuellt resultera i 

ett Webbaserat system för projektering av höga bostadshus i trä på ett hållbart och förnybart vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

Abstract 

Industrial construction in wood and project management methods are interrelated. To demonstrate in 

what way they are interrelated, the knowledge fields of project management and construction have 

been applied in accordance with the methodology that the company Martinsons use to project high-

rise residential buildings constructed in wood. The aim of this project is to establish a sustainable 

projectmodel for the process of projecting high rise timber structures. The structuration and 

standardization of the projecting process for high rise timber structures might in the future benefit the 

establishment of these type of houses on a national and international market. The result show a flow 

chart over the process, a manual for the project leader and an analysis of the decision basis that the 

concern is using today with recommendations of interventions to make a more efficient planning 

process based on both traditional and agile-project methodology. Discussions about why the 

interventions are of use to make a more efficient planning process and also arguments about the risk 

of changing the current flow of projection. The conclusion is the recommended project model for the 

company. This model is meant to develop over time by those working with the planning process to 

eventually become a web-based system for planning high rise timber structures in a sustainable and 

renewable way.  
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1. Inledning 

I och med bostadsmarknadens utveckling på senare år finns idag en stor efterfrågan på långsiktigt 

hållbara byggnader av typen höga bostadshus (Boverket, 2008). Detta har inneburit att 

bostadsbranschen har varit tvungen att tänka om och utvecklas vad gäller projektering, produktion 

och förvaltning för att möta de krav och förväntningar som idag ställs på en byggnad. När 

normändringen av byggande av höga bostadshus i trä trädde i kraft för 18 år sedan var 

systembyggande av höga bostadshus i trä ett obefintligt område inom byggbranschen (Stehn, Rask, 

Nygren & Östman 2008). Idag finns det en rad objekt uppförda och år 2015 skall Stockholms första 

kvarter med fyra stycken åttavåningshus i trä stå klart (Westerlund 2012). För att lyckas genomföra 

dessa projekt har inte alltid processerna inom företaget hängt med eller dokumenterats för att senare 

kunna utvecklas. Projektledaren lägger ner otroligt mycket tid på projektering i ett projekt, men att 

sätta fingret på vad som exakt bör göras när, på vilket sätt och på effektivast möjliga sätt är inte alltid 

självklart och processen är ständigt i behov av utveckling. Frågan är hur man kan åstadkomma ett 

långsiktigt hållbart projektflöde som passar för bostadsprojektering av höga bostadshus i trä?  Hur kan 

företag inom byggsektorn genom ökad kunskap inom projektledning och en utvecklad projektmodell 

möta dagens förväntningar? Denna rapport belyser dessa frågor och ger förhoppningsvis individen och 

byggbranschen en förtydligad syn på utveckling av hållbara projekteringsprocesser.  

1.1 Bakgrund 
På grund av att produktionstakten för bostadsbyggande varit oerhört låg under perioden 1990 till 

2000 finns det idag en stor efterfrågan på nybyggda flerbostadshus (Boverket, 2008). På senare år har 

därmed produktionen av nya bostadshus varit tvungen att gå igenom en utveckling för att förbättra 

byggmetoden och sänka priset på produkten samtidigt som en kvalitetsförbättring skall fortgå 

(Boverket 2008). Begreppet industriellt byggande har fått en ny innebörd från att ha varit förknippat 

med låg kvalité och liten flexibilitet vad gäller valmöjlighet i utförande har idag uttrycket enligt, 

Boverket (2008), kommit att bli en sammansättning av de åtta punkterna: 

1. Planering och kontroll av processen 
2. Utvecklade tekniska system 
3. Förtillverkning av byggdelar 
4. Långsiktiga relationer mellan aktörer 
5. Logistik integrerat i byggprocessen 
6. Kundfokus 
7. Användning av informations- och kommunikationsteknik 

8. Systematisk mätning och erfarenhetsåterföring 

Alla dessa punkter påverkar varandra och bidrar tillsammans till den nya tidens effektiva och hållbara 

bostäder (Boverket, 2008). En ny marknad har på senare år i samband med denna utveckling öppnats 

för systembyggande av höga bostadshus i trä och därmed måste inte bara nya tekniska lösningar tas 

fram utan även nya sätt att se på projekteringsprocessen (Stehn et al., 2008). Enligt Tonnqvist (2010), 

har de flesta företag idag ingen införd projektmodell de arbetar efter. Däremot finns mycket att vinna 

på att implementera en projektmodell i ett företag för att tydliggöra de processer som pågår. Vilken 

modell som passar beror helt på vilket typ av projekt företaget ska utföra.  

Forskaren Lennart Ljung har i sin avhandling Särdrag inom projektledning-utformning av ett 

ramverk för strukturerad projektanalys från 2011 fokuserat på att hitta ett verktyg för projektledare. 

Verktyget skall underlätta att ställa projektdiagnos och mer strategiskt kunna utveckla en 

projektmodell som passar organisationen, men forskningen inom området är relativt ny och ingen har 

hittills hittat det ultimata verktyget för denna frågeställning, om det nu finns ett sådant.  
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Idag finns det olika projektledningsmetoder att tillämpa som projektarbetare. Metoderna har på 

senare år utvecklats från den traditionella projektledningen till nya mer flexibla metoder så kallade 

Agila metoder. De Agila metoderna har uppkommit på grund av motreaktioner till traditionell 

projektledning och med inspiration från Toyota production system och lean (Gustavsson, 2011). 

Martinsons Byggsystem är ett företag i Umeå som har för avsikt att expandera inom 

bostadsprojektering i trä. De som arbetar här har idag ingen precis mall att följa för hur detta ska gå 

till utan gör som de alltid gjort där var och en har sin egen väg att gå. I och med att företaget växer och 

nya medarbetare kommer till kan man i framtiden underlätta för den som praktiskt skall utföra 

projektlednings och projekteringsarbete samt för den som skall handleda verksamheten genom att 

utarbeta ett standardiserat projekteringsflöde som är hållbart utifrån ekonomiska, ekologiska och 

sociala perspektiv. Flödet presenteras som en strukturerad process med en tillhörande manual som 

medarbetaren bör följa och har som stöd för att utnyttja sina timmar effektivt i projekten. Manualen 

bidrar till ekonomiskhållbarhet genom att projekteringskostnaderna kan sänkas genom färre arbetade 

timmar i en effektivare process. Ekologiskhållbarhet uppnås på sikt genom att bostadsbyggande i trä 

utvecklas och tar större plats på bostadsmarknaden. Socialt hållbart kommer projekteringsflödet bli 

när den enskilde medarbetaren får insikt i vilken process denne är delaktig i och kan mäta sina 

prestationer och mål på ett bättre sätt än tidigare. Medarbetaren blir därmed mer motiverad att arbeta 

systematiskt och anser inte att den gör några arbetsuppgifter i onödan.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att upprätta ett förslag till en hållbar projektmodell för 

projekteringsprocessen gällandes höga bostadshus i trä. Genom strukturering och standardisering av 

projektflödet i ett bostadsprojekt kan detta i framtiden gynna byggandet av höga bostadshus i trä både 

i Sverige och internationellt. 

1.3 Målsättning 
Projektmålet är att med hjälp av teorin om projektledning sammanställa ett strukturerat flöde utifrån 

en den process som idag används för att projektleda stora bostadsprojekt med byggsystem av trä, i en 

manual för projektledare. Målet är också att visa vad en analys av vilken projektmodell företaget idag 

arbetar efter kan bidra till för att klargöra processen och ge konkreta förbättringsförslag på hur flödet 

skulle kunna effektiviseras för att skapa en effektiv process uppbyggd på social-, ekonomisk- och 

ekologiskhållbarhet.  

1.4 Avgränsningar 
Arbetet är ett examensarbete motsvarande 15 högskolepoäng vilket betyder att en del avgränsningar 

utförts.  Manualen har tagits fram för projektledare inom bostadsprojektering hos Martinsons 

Byggsystem och skall därmed inte betraktas som ett facit för alla som arbetar med 

bostadsprojektering, utan mer ett förslag på hur man kan betrakta flödet hos Martinsons, med hjälp av 

grundtankarna inom projektledning. Manualen ger en fingervisning och ett stöd till de som arbetar 

inom projektet angående var i flödet och därmed i vilket skede projektet befinner sig.  Projektledaren 

får tips på vilka resultat som ska uppnås och vilket syfte vardera aktivitet har, en förklaring på vad som 

händer inom den angivna aktivitetens ramar samt vilka hjälpdokument man kan/ska använda sig av 

för att slutföra aktiviteten och komma vidare i processen på ett effektivt sätt. Endast de viktigaste 

dokumenten är i detta arbete utvalda och finns som länkar i en specifik mappstruktur. Innehållet inom 

varje aktivitet kan givetvis förbättras och fyllas ut även efter detta examensarbete är slutfört.  

Avgränsning vad gäller inläsning har gjorts. Oerhört många projektmodeller finns idag att tillgå. De 

flesta är varianter av olika grundmodeller som blivit anpassade för en viss organisation och fått ett eget 

namn. Därmed har inläsningen av projektmodeller begränsats till tre stycken grundmodeller vilka 

listas nedan.  
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 SCRUM som är en agil arbetsmetod vilken bygger på att projektet delas in i tidsbestämda 

delar med tydliga mål, självstyre och kollektivt ansvar. Scrum betyder klunga eftersom den 

liknas med hur de olika rollerna inom rugby samarbetar för att nå fram till uppsatta mål 

(Gustavsson, 2011).  

 Rational Unified Process (RUP) som är en iterativ arbetsmetod som lämpar sig för 

förändringsprojekt där målet ständigt ändras.  

 Vattenfallsmodellen som karaktäriseras av att en aktivitet avslutas innan nästa påbörjas i ett 

linjärt flöde (Gustavsson, 2011).  

Tonvikten har lagts på den Agila metoden, SCRUM som bygger på LEAN filosofin vilket också 

genomsyrar det industriella byggandet idag. 
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2. Teori 

I detta kapitel förklaras hur industriellt byggande uppkommit, vad det innebär idag samt hur den nya 

utvecklingen bidragit till att nya metoder vad gäller byggtekniska lösningar men även metoder för 

ledning och samordning behöver utvecklas. Vidare presenteras hur byggandet av höga bostadshus i trä 

utvecklats och idag är en produkt med stor utvecklingspotential och något som ligger i ropet. Sedan 

följer en presentation av projektledning i traditionell, iterativ och agil form en projektmodell av varje 

sort presenteras för att ge läsaren en större förståelse för hur de olika projektledningsformerna 

tillämpas i ett projekt.  

2.1 Industriellt bostadsbyggande 
Boverket har i sin rapport från 2008 (Boverket, 2008) presenterat hur begreppet Industriellt 

Byggande växt fram och utvecklats. Bostadsbristen var stor under 1940-50 talet i Sverige. En 

utveckling till användande av tekniska hjälpmedel fick ett rejält uppsving under 50-talet. 1964 

beslutades det att miljonprogrammet skulle sättas in som åtgärd för att komma tillrätta med den 

enorma bostadsbristen. Åtgärden innebar att en miljon bostäder skulle byggas inom en tioårs period. I 

och med att Miljonprogrammet förlöpte kom också arbetarnas löner att stiga eftersom tillgången var 

mycket mindre än efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Den tekniska utvecklingen kom också att 

intensifieras. Systembyggande och förtillverkning låg i ropet och utvecklades för att man skulle kunna 

anställa även outbildade arbetare. Systembyggandet byggde på industriella principer som 

implementerades i branschen för att effektivisera flödet inom byggprocessen för att bidra till möjlighet 

att uppnå målet att producera 100 000 bostäder per år. På denna tid hade principerna för 

massproduktion införts i industrin vilket betydde att dessa principer även implementerades i 

byggbranschen som kom att bidra med att byggbranschen fick en utveckling med standardisering av 

teknik, mycket begränsad variation av bostäderna med produktion av stora serier men även 

samordning mellan arbetsuppgifter och personal utvecklades. Industriellt byggande innebar på den 

här tiden en mycket hög grad av förtillverkade byggdelar som endast behövdes monteras ihop, 

begreppet var starkt förknippat med just begränsad variation på utförande och opersonlig 

massproduktion. När marknaden på 70-talet var mättad kom också branschens utveckling att 

förändras. De projekten som upprättades var nu i mycket mindre skala än tidigare vilket gjorde att 

platsbyggandet åter ökade. På 80-talet fick det industrialiserade byggandet åter ett uppsving. Här såg 

man fördelar i att underleverantören producerade delsystem som sammanfogades till slutgiltig 

produkt på byggplats. I början på 90-talet kraschade bostadsbyggandet totalt och industrialiserade 

byggsystem var inte på tal över huvudtaget. Bostadsbyggandet var fortfarande rekordlågt fram till 

2000-talet. Utvecklingen för systembyggandet hade här gått från storskalig massproduktion till 

system för mindre bostadsbyggen vidare till utveckling av byggande med prefabricerade element. 

På grund av denna nedgång på bostadsmarknaden är marknaden idag i stort behov av nya bostäder.  

En av anledningarna till att Boverket år 2008 gav ut rapporten var att produktivitetsutvecklingen av 

bostäder går långsammare än produktutvecklingen inom annan industriell verksamhet. I rapporten 

förklaras vidare den interna utvecklingen inom bostadssektorn genom att produktivitetsutvecklingen 

av enfamiljshus i grupp i dag ökar mer än flerbostadshus. Detta beror mest troligt på en högre grad av 

likheter med tillverkningsindustrin med högre prefabriceringsgrad och fler utvecklade 

standardlösningar i jämförelse med flerbostadshusen som produceras som ett enskilt projekt, unikt i 

sig. I flerbostadshusprojekten utförs oftast den största delen av byggandet ute på byggplats och 

uppförandet av byggnaden baseras på hantverk. Därmed har det konstaterats att 

utvecklingspotentialen för flerbostadshus är god och genom att försöka likna sin process med 

byggandet av enfamiljshus och således tillverkningsindustrin skulle kvalitet så väl som kostnader 

kunna effektiviseras.  
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Boverket nämner också att Statliga Byggkommisionen har gjort en utredning som beskriver hur den 

svenska byggbranschen genom att få bättre kontroll över processerna i värdekedjan kan skapa bättre 

kvalitet till ett lägre pris och således utvecklas mer mot industriellt byggande. De konstaterar att både 

system för processer och byggteknik blir viktiga att utveckla och samordna för att nå en 

helheltseffektivisering av bostadsbyggandet. Vidare konstaterar Byggkommisonen att denna 

utveckling ställer större krav på planering, samordning och kontroll för de komplexa produkter som 

behöver prefabriceras med tanke på vikten av att det är så pass viktigt att byggdelarna är exakta så inte 

hela byggprojektet sätts på spel. Ändringar av hur man går tillväga med projektering, produktion och 

tillverkning är nödvändigt för att driva denna utveckling mot ett mer industrialiserat byggande. 

Samverkansfrågor som innebär att konflikthantering sker på ett nytt sätt, att aktörer kommer in i 

förloppet i rätt skede samt mer genomtänkt planering där team av olika aktörer går ihop och 

medverkar i planeringen är minst lika viktiga för att få de nya metoderna att fungera. För att få 

konceptet industriellt bostadsbyggande att bli framgångsrikt krävs det att man skiljer på projekt och 

process samt att ständig process och produktutveckling fortgår både vad gäller utveckling av tekniska 

system och arbetsmetodik. Det skall även finnas en styrning av processer och projekt. Därmed 

förtydligas innebörden av projekt och processer innan slutligen dagens version av industriellt 

byggande presenteras. 

Processorienterad organisation 

En funktionsorienterad organisation är en organisation där olika avdelningar arbetar för sig och varje 

enhet strävar efter att uppfylla sina specifika mål utefter sitt system och utan att samarbeta med andra 

avdelningar. Figur 1 nedan illustrerar hur en sådan organisation är indelad med funktionella enheter 

av projektering, produktion och försäljning (Boverket, 2008). 

 

 

 

Figur 1. Funktionsorienterad organisation. Källa: Boverket, 2008 

En processorienterad organisation syftar i jämförelse med den funktionsorienterade till att skapa ett så 

bra arbetsflöde som möjligt för att på effektivast möjliga sätt leverera värde till kunden. I den 

processorienterade organisationen används den del av verksamheten som behövs för att processen ska 

nå målet: att göra kunden nöjd. Figur 2 visar hur en process löper genom de olika avdelningarna. I en 

process ingår de aktiviteter som behövs för att omvandla in-put till out-put, förfarandet kan upprepas 
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och syftar till att skapa värde för kunden. Processer bygger upp en stomme i hur en organisation 

arbetar och är inte slut bara för att resultatet är levererat till kunden. Processer är också viktiga att 

ständigt förbättra för att kunna använda dessa i en föränderlig miljö (Boverket, 2008). Definitionen av 

ett projekt är att det är en arbetsform som är tydligt avgränsat i tiden det vill säga har en start och ett 

slut, har ett avgränsat mål med en speciell uppgift, har bestämda resurser och egen budget samt består 

av en särskild arbetsform bestående av en tillfällig organisation (Tonnqvist, 2010). 

 

 

Figur 2. Processorienterad organisation. Källa: Boverket, 2008. 

Processer kategoriseras in i tre typer: 

 Huvudprocesser - Utgör grunden i företagets verksamhet genom att bidra med produkt eller 

tjänst till kund. 

 Stödprocesser – Behövs för att huvudprocesserna ska fungera så bra det går. Denna 

processtyp är inte avgörande för att affären ska vara genomförbar. Kan vara exempelvis 

planering av produktionen, utveckling av organisationen eller underhåll. 

 Ledningsprocesser – samordnings och styr processer för huvud- och stödprocesserna. 

Exempel på ledningsprocesser är hur verksamhetsutveckling, affärsstrategier eller 

resursutnyttjande skall gå till. 

Det är viktigt att processtyrning finns i en organisation som vill lyckas med att driva en 

processorienterad verksamhet. Processägare kallas den som är ledare i en processorienterad 

organisation. Processägaren är ansvarig för den övergripande huvudprocessen. Vilket i sin tur innebär 

att koordinera personal och aktiviteter så effektivt som möjligt i ett flöde för att få processen att nå sitt 

mål. Ofta finns även processledningsteam som kompletterar processägaren där olika medverkande 

från olika delprocesser ingår för att så effektivt och kompetent som möjligt nå målet och därmed skapa 

värde för kunden.  Det sammansatta processledningsteamet skapar således ett större fokus på 

processens mål och deltagarna får insikt i att se till processens mål och inte den enskilda avdelningens 

bästa (Boverket 2008). 

 



  

  

7 

 

Definition av begreppet industriellt byggande 

I boverkets rapport från 2008 presenteras ett förslag på en definition av industriellt byggande. 

 

Industriellt bostadsbyggande innebär en välutvecklad byggprocess  
med en genomtänkt organisation för effektiv styrning, beredning  
och kontroll av ingående aktiviteter, flöden, resurser och resultat  
med användning av högförädlade komponenter med syfte att skapa  
maximalt värde för kunden. (Boverket, 2008, s 48) 

 
 
Definitionen är en sammansättning av åtta delområden som karakteriserar industriellt 
bostadsbyggande. Se figur 3. Den är inspirerad av Lean Production, Agile Production och Supply 
Chain management, alla dessa områden påverkar varandra och behöver ständig utveckling. 
 
1. Planering och kontroll av processen 
2. Utvecklade tekniska system 
3. Förtillverkning av byggdelar 
4. Långsiktiga relationer mellan aktörer 
5. Logistik integrerat i byggprocessen 
6. Kundfokus 
7. Användning av informations- och kommunikationsteknik 
8. Systematisk mätning och erfarenhetsåterföring 
 
Byggföretag som håller på med byggprojektering av flerbostadshus har kommit olika långt vad gäller 
implementation av de åtta olika delområdena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Begreppet industriellt bostadsbyggande. Bestående av de åtta delområdena och ständig utveckling.  
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2.1.1 Industriellt bostadsbyggande i trä 

I och med normändringen 1995 öppnades många möjligheter för byggande av flerbostadshus i trä 

(Stehn et al.,2008). På den här tiden var det främst tekniska utmaningar för att lösa problematik med 

buller, brand och nedböjningskrav som branschen brottades med. Sedan blev det mer problem med att 

få trä som ett accepterat material att bygga med.  Beroende på dåliga kunskaper om 

byggnadsmaterialet vad gäller både teknik och hantering på byggplats i kombination med en tradition 

av byggande av betong och stål konstruktioner. Idag ser man ett ökad byggande av flerbostadshus i trä 

och det blir alltmer lönsamt att välja materialet. Det är fler olika typer av företag som ser möjligheter 

med träbyggandet. Alltifrån de stora som driver bostadsmarknaden och ser vinning i att lägga ihop 

träbyggandet med den industriella utvecklingen till de små som vill utveckla nya tekniklösningar och 

uppfinna ett eget koncept. Idag arbetar också de företag som sysslar med träbyggnad väldigt metodiskt 

med fokus på att stärka sin produkt på marknaden (Stehn et al., 2008). Enligt samma rapport som 

presenterar hur byggande av flervåningshus i trä har utvecklats, presenteras också en rad punktlistor 

med hur träbyggandets utveckling artat sig. 

Från år 1995 fram till idag har flervåningshusbyggandet i trä utvecklats på följande punkter:  

 start med traditionell träregelstomme 

 introduktion av nya stomsystem, främst massivträsystem och volymelement 

 ökad prefabricering 

 ökat väderskydd 

 nya aktörer på marknaden 

Utvecklingen har enligt rapporten, Byggande av flervåningshus i trä, också resulterat i att 

byggmetoder, stabilisering och planlösning utvecklats på följande punkter:  

 

 blandning av volym- och planelement 

 högre färdigställandegrad av installationer och ytskikt 

 mindre platsorganisationer på byggarbetsplatsen 

 bättre och tidigare projektering 

 skivor alternativ stålstag 

 infästningar mellan våningsplan eller mellan hellånga stag 

 större hänsyn till grundläggning 

 placering av väggar och öppningar   

(Stehn et al. 2008, kap. 2 sid 6 skrivet av Östman,B., Gustavsson,A.,& Daerga) 

 

Även organisationen hos dessa företag har utvecklats under dessa år eftersom att tillverkare och 

leverantörer för höga bostadshus i trä haft en mer långsiktig plan på att husen skall vara hållbara och 

därmed tagit större ansvar och varit mer delaktiga i entreprenaden. Samarbete mellan olika 

projektörer och underentreprenörer har på så vis utvecklats och varit en naturlig del av utvecklingen 

inom branschen. 
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Eftersom det spås en ljus framtid för branschen finns det såklart många dokumenterade fördelar med 

att bygga i trä. Dessa har sammanfattats från rapporten nämnd ovan och listas nedan: 

 Grundläggningskostnader: Undergrunden belastas 30-50% mindre med ett byggsystem i trä i 

jämförelse med stål och betong. Därmed kan kostnader för pålning och stabilisering av 

undergrunden reduceras. 

 Produktionsfördelar:  

o Lägre fraktkostnader: På rund av att de prefabricerade elementens låga densitet 

i förhållande till andra material. 

o Lägre lyft-och montagekostnader: Montage av träelementen kan utföras med 

en normal byggkran som kostar ca 1000 kr/dag samman montage av 

betongelement kräver en mobilkran som kostar ca 1000kr/timme. 

o Lägre ändrings-och kompletteringskostnader: Behöver man i efterhand göra ett 

hål i ett element kostar detta ca 100-150kr/ hål medan ett likvärdigt hål i 

betong kostar ca 1500 kronor. Ingen underentreprenör behöver heller 

kontaktas för att göra håltagning. 

o Ledningar och infästningsmetoder förenklas: Infästningar av ledningar, 

fixturer och armaturer förenklas då endast ihopkoppling skall behöva utföras. 

o Inga torktider och kostnader för detta jämfört med betong som 

byggnadsmaterial. 

o Byggsystem i trä är en bra metod för vinterbygge. Träet kräver inga 

uppvärmningskostnader på samma sätt som betong gör vid byggande vid låga 

temperaturer. 

o Rivningskostnader: Elementen tillverkas så homogena som möjligt för att varje 

material ska kunna sorteras var för sig. Inga extra kostnader för sönderdelning 

av material tillkommer. 

o Miljöaspekt: Trä binder koldioxid samt är närproducerat och förnybart. 

Träbyggande bidrar på detta sätt till en bättre global miljö och ligger rätt i tiden 

då en växande marknad med efterfrågan på miljövänliga hus ökar både i 

Sverige och utomlands.   
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2.2 Lean 
Begreppet industriellt byggande idag bygger bland annat på lean filosofin vilket även agila 

projektledningsmetoder gör. För att förklara lean behöver läsaren vara införstådd med hur lean 

utvecklats ur ett historiskt perspektiv för att sedan sätta sig in i vad tankesättet konkret innebär. 

Därmed börjar detta stycke med att förklara historien bakom utvecklingen av Lean. 

2.2.1 Historien bakom lean 

I samband med den industriella revolutionen i början av 1900-talet började tankarna om lean-

principerna ta form genom att Henry Ford skapade ett effektivt produktionssystem för bilproduktion 

(Petersson et al. 2012). Henry Ford drevs av att ta fram en produktion till så låg kostnad som möjligt 

så att bilen kunde bli en produkt som gemene man kunde köpa. Han fokuserade på att hålla god 

kvalitet i alla led genom hela arbetsförloppet för att göra så få fel som möjligt och motorn inte behövde 

testas innan den monterades in i bilen. Konkurrenterna hade således inte en chans eftersom de var 

tvungna att testa sina motorer innan inmontering i bilen. I den effektiva processen beaktades även 

uppdelningen av arbetet i personalen. Fords sätt att dela upp arbetet gjorde att medarbetarna lätt 

kunde bytas ut och nya läras upp. Tankesättet utvecklades sedan ytterligare genom att introducera det 

löpande bandet på Fords fabrik, Highland Park utanför Detroit år 2013.  Nu kunde man ta in 

ytterligare en dimension och leverera materialet i ett flöde med rätt detalj till rätt plats utefter det 

löpande bandet. Materialet skulle således flöda och produkten växa, tankesättet ligger idag till grund 

för en av principerna i TPS, Toyota Production system. Det standardiserade upplägget bidrog till att T-

forden endast gick att få i kulören svart, eftersom denna färg torkade snabbast. Detta tyckte kunden 

var rätt trist då konkurrenten General Motors erbjöd sina kunder önskad kulör. Kunden ställde nya 

krav och Henry Ford utökade produktionsvolymen så han kunde ha större buffert och möta kundens 

behov bättre. Flödestillverkningen övergick eftersom till massproduktion. Dessa materialflödestankar 

motsvarar en del i dagens lean-tankar dock uppfylls inte lean-tänket alls av Ford vad gäller 

medarbetarrollen.  

Parallellt med denna utveckling i USA hade även Sakichi Toyoda startat Japans första vävfabrik som år 

1918 utvecklar verksamheten till Toyoda Spinning and Weaving Company. Sakichi Toyoda utvecklade 

även vävstolar. 1896 utvecklar han den första motordriva vävstolen och 1924 lanseras den 

automatiserade vävstolen som stannade av sig själv varje gång tråden gick av. 1926 startas Toyoda 

Automatic Loom Works och 1927 utvecklas monteringsprocessen genom införande av löpande band. 

1929 säljer Sakichi Toyoda patentet på vävstolen till det brittiska företaget Platt Btothers & Co Ltd för 

kapitalet startar Sakichis son Kiichiro upp en ny del av företaget som ska satsa på att bygga bilar. 1935 

bildas Toyota Motor Company efter att Kiichiro ägnat några år åt att studera hur biltillverkare i 

Europa och USA tillverkade bilar genom massproduktion. Toyotas fabrikschef Taiichi Ohno anpassade 

sedan de grundläggande idéer som Ford hade till japanska förhållanden. Det hela resulterade sedan 

1940 i TPS Toyota Production System, som är ett ramverk av principer. Under utvecklingsprocessen 

hade Japan varit inne i en mycket stor kris ekonomiskt, på grund av att de förlorat andra världskriget, 

vilket hade medfört att medarbetarnas löner sänkts samtidigt som en flexiblare och snabbare 

tillverkning utvecklats (Petersson et al., 2012) 

I början av 1970-talet kom oljekrisen och världens industrier påverkades kraftigt. 1979 startas ett 

forskningsprojekt på Massachusetts Institute of Technology (MIT) där skillnaderna mellan 

biltillverkare världen över studeras. Här klartläggs stora skillnader vad gäller både produktivitet och 

kvalitet mellan Toyota och andra biltillverkare. Forskningen resulterar i boken ”The Machine who 

changed the world” skriven av Womack, Jones, Roos år 1990. Här lanseras begreppet Lean Production 

för första gången (Petersson et al., 2012). 
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2.2.2 Lean idag 

Lean står för smärt slimmad och fettsnål. Lean-filosofin innebär ett arbete med verktyg och metoder 

baserat på lagarbete, kommunikation, effektivt resursutnyttjande med slöseriutdrivande genom 

dokumentering av avvikelser från det normala, samt hela tiden förbättring av processen för att få en 

effektivare process, större lönsamhet och nöjdare kunder. Genom Lean-principerna skall 

värderingarna reflektera hur organisationen önskar förhålla sig till sina intressenter. Det handlar om 

att värderingarna ska ställa krav på beteendet och sedan ska resultaten som skapas av det bidra till att 

tillfredsställa intressenterna, se figur 4 nedan. Tanken är alltså att styra organisationen utifrån 

värderingarna och inte styra varje person för sig. Medarbetaren betraktas som nog kompetent att fatta 

egna beslut utifrån de riktlinjer som värderingarna står för (Petersson, 2012).   

 

 

 

Figur 4. Värderingarna sprids i organisationen och påverkar organisationens sätt att tänka och handla. Handlingen leder till ett 

resultat som tillfredställer intressenterna. 
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Värderingar 

När Mary och Tom Poppendieck överförde Lean till mjukvaruindustrin summerades de centrala 

värderingarna Lean enligt följande punktlista i Gustavssons bok från 2011: 

 Eliminera slöseri: Slöseri är all tid som inte genererar värde för det slutgiltiga utfallet. 

Elimineras väntetid så kan ledtiden i ett förlopp bli kortare och kedjan fram till resultat 

kortare 

 Fokusera på lärande:Att hela tiden fokusera på lärande innebär att det ska finnas tid för 

beslut om nödvändiga förändringar. Gruppen ska tillsammans reflektera över vad som skulle 

kunna effektivisera processerna. 

 Skjut på åtagande: Åtaganden kan göra att man som person planerar en viss väg att gå för 

att uppnå målet med åtagandet. När planen är påbörjad kan därför denne få svårt att frångå 

denna utstakade väg. Därmed bör enligt Lean-principen beslut fattas när man är så nära som 

möjligt att driva igenom beslutet. 

 Leverera snabbt: När väl beslutet är fattat är det viktigt att gruppen agerar så effektivt det 

går och leverarar snabbt. Detta är viktigt eftersom människor glömmer vad beslutet egentligen 

gick ut på samt ökad risk för att omvärlden hinner ändras och därmed villkoren på det som 

efterfrågas. 

 Respektera människor: Att respektera människor och deras kompetens handlar om att tro 

på att den enskilde individen är kompetent nog att fatta de beslut som krävs på respektive 

position. Ingen skall hängas ut för något de gör. Ett exempel är att på Toyotas fabrik hänga ut 

gula stroppar som medarbetarna kan dra i då olyckan är framme. Bandet stoppas helt och det 

kostar mycket för företaget om en sådan insats utförs men där visar man tydligt att alla 

medarbetare är lika kompetenta och har lika stor rätt samt skyldighet att dra i stroppen om 

det krävs. 

 

 Optimera helheten: Att optimera helheten är viktigt. Det är oftast enklast att avgränsa ett 

område och optimera en process men man får då se upp så åtgärden inte gör större skada än 

nytta. Ett exempel kan vara om ett företag fördubblar produktionshastigheten av en vara men 

säljandet förlöper som tidigare. Då kommer bara lagret att fyllas på snabbare och ingen större 

vinst kommer uppnås. Därmed är det viktigt att betrakta helheten och kartlägga flaskhalsar 

som stoppar upp hela flödeskedjan och inte bara en avgränsad del. 
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Principer 

Lean-principerna skall vara förankrade i värderingarna som också utgör ramarna för strukturen. 

Principerna är till för att ange ett tankesätt eller en strategi för att lösa ett problem. Principen ska ange 

vilka kriterier en bra lösning ska ha. För att infria principen krävs en konkret metod som beskriver hur 

man ska gå till väga i praktiken för att få principen genomförd (Petersson et al., 2012).  

Lean-principerna kommuniceras bäst genom figur 5 nedan. Det var först Toyota Production systems 

som lade grund för figuren. Tanken är att figuren skall visa ett tempel där pelarna symboliserar 

principerna och taket förestället visionen.  För att förstå lean är det enklast att tänka att det fungerar 

som att man ska bygga ett hus. Först måste man ha bygglov, inom lean är detta bygglov lika med 

ledningen tro på att Lean skall genomföras. Pelarna i modellen illusterarar huvudprinciperna inom 

lean som innebär Just-In-Time (JIT) och Jidoka. Innan dessa två huvudprinciper kan tillämpas krävs 

det att grunden byggs vilken består av ett utjämnat flöde.  

 

 

Figur 5. Förenkling av Toyota Production Systems illustration av hur en lean-baserad verksamhet bör byggas upp. Grunden 

består av utjämning och standardisering, som främjar huvudprinciperna vilka är illustrerade som pelare i figuren. Taket 

illustrerar visionen som företaget vill nå upp till; Högsta kvalitet till lägsta kostnad och under kortast ledtid 

 



  

  

14 

 

Utjämningen, Heijunka, innebär att genom planering se till att flödet är jämnt över tid både vad gäller 

arbetsinnehåll och volym. Arbetsintensiva moment bör spridas ut i flödet om det är möjligt detta 

illustreras i figur 6 och 7. Lyckas man att gå från figur 6 till figur 7 ökar chanserna till effektiv 

takthållning, jämn och hög kvalitet samt ett utjämnat och högt utnyttjande av resurser.  

 

 

 

Figur 6. Ojämnt arbetsinnehåll och volym. Bidrar till ojämnt flöde och ineffektivare process. 

 

 

 

 

 

Figur 7. Utjämnat arbetsinnehåll och volym. Bidrar till jämnare flöde och högre kvalitet på arbetet.  

 

JIT- just-in-time, innebär att sträva efter att ha rätt detalj, i rätt antal vid rätt tidpunkt för att möta 

kundens behov. För att nå principen finns således underprinciperna takt, kontinuerligt flöde och 

dragande system. Där takt anger den produktionsvolym per tidsenhet som skall produceras i flödet. 

Kontinuerligt flöde innebär att sträva efter att produkten skall vara i konstant rörelse. Dragande 

system innebär att produktionen startar när det finns ett behov av kommande process i flödet. Därmed 

undviks det att onödiga buffertar byggs upp om det blir ändrad produktionstakt någon annanstans i 

kedjan.   

JIDOKA innebär att kvalitet byggs in i produkten och att produkten stoppas vid fel, man felsäkrar 

produkten.  Principen leder således till att man kan garantera produktkvalitet. Det gäller att 

eftersträva att upprätta lösningar som gör det omöjligt att göra fel. Det är betydligt mindre slöseri med 

att stoppa hela produktionen än att låta felaktiga produkter ta sig vidare i processen(Peterson et al. 

2012). 
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I boverkets rapport, Industriellt bostadsbyggande-Koncept och processer från 2008 listas de 14 

principer som karakteriserar hur Toyota arbetar. Listan redovisas i sin helhet nedan: 

1. Basera besluten på en långsiktig strategi, även om det innebär ekonomiska förluster på kort sikt. 
 
2. Skapa ett kontinuerligt flöde så att problemen blir synliga. 
 
3. Använd ett pull-system för att undvika överproduktion. 
 
4. Jämna ut arbetsbelastningen. 
 
5. Skapa en kultur som stoppar produktionen för att lösa ett problem, det 
     handlar om att få rätt kvalitet från början. 
 
6. Standardiserade arbetsuppgifter är grunden för ständiga förbättringar 
    och de anställdas delaktighet. 
 
7. Använd visuella styrmetoder för att skapa kontroll och för att belysa 
    eventuella problem. 
 
8. Använd endast väl beprövad teknik som passar människor och processer. 
 
9. Utveckla ledare som verkligen förstår sig på arbetet, lever efter filosofin 
    och lär ut den till andra. 
 
10. Utveckla enastående individer och team som följer företagets filosofi. 
 
11. Respektera partners och leverantörer, genom att utmana och hjälpa 
     dem att bli bättre. 
 
12. Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå problemen (Genchi 
      Genbutsu). 
 
13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, samt överväg alla möjligheter. 
      Implementeringen av besluten ska genomföras snabbt. 
 
14. Bli en lärande organisation, genom reflektion och ständiga förbättringar 
      (Kaizen). 
 

Boverket beskriver i ovan nämnda rapport också hur principerna skall tolkas: 

 

Principerna 1-4 finns för att betona vikten av att inte bara satsa på ekonomisk vinst utan ett mer 

hållbart perspektiv för att få med hela organisationen i stävan mot målet och för att på så sätt kunna 

skapa värde för kunden, samhället, ägarna och medarbetarna. 

Principerna 2 -8 skapar effektivare processer och optimerar flödet så att slöseri kan elimineras. Här ingår 

standardisering, stoppa processen så fort något är fel och utveckla ett dragande system. 

  

Principerna  9-11 framhåller hur viktiga de  anställda och företagets leverantör för att förespråka och leva 

efter företagets värderingar. Här ingår det att i små grupper utföra förbättringsarbete för att utveckla och 

driva processen. 

 

Principerna 12 -14 beskriver att man ständigt skall sträva mot förbättringar för att sträva mot perfektionism. 

Här ingår tänket att efter ett beslut är fattat utifrån kunskap skall arbete påbörjas baserat på beslutet. 
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För att återigen återknyta till figur 5 på sidan 13, så skall bilden förutom pelarna, taket och grunden 

tolkas så att människorna finns i mitten, människorna är företagets viktigaste resurs, det är via 

resurserna som kunskaperna om processerna omsätts till arbete (Boverket, 2008). 

 

Standardisering 

Den andra delen i grunden inom en verksamhets strävan mot att arbeta med Lean och uppfylla JIT 

och Jidoka är standardisering (Petersson et al., 2012) 

Inom Lean är det viktigt med standardisering för att synliggöra slöseriet. Standarden ska spegla det 

just nu bästa sättet att arbeta med hänsyn tagen till alla inblandade. Denna standard kommer sedan 

att bilda grunden för att kunna upptäcka avvikelser.  Standarder bör därmed enligt Lean-filosofin 

finnas på både process- och flödesnivå. Positiva saker med standardisering är enligt Petersson et al: 

 Avvikelser upptäcks 

 Standarden kan ge viss mån av förutsägbarhet om kommande steg i processen och därmed 

även slutprodukten. 

 Skapar lärande 

 

Metodstandard 

En metodstandard upprättas för att dokumentera det arbete som utförs. Manuella moment beskrivs i 

en sådan standard. Genom att standardisera en process kommer den dagliga verksamheten också 

åstadkomma en mer enhetlig syn på processen och förutsättningar att alla skall arbeta mer likartat och 

därmed åstadkomma jämnare flöde och bättre slutprodukt. Standarden åstadkommer även större 

möjlighet att framföra förbättringar så att alla inblandade faktiskt tillämpar och förbättrar 

organisationen. Standarden tar också bort personberoenden, det ska inte bero på vem som gör något 

samma kvalitet skall ändå åstadkommas. Den blir också en säkerhet för den som arbetar med en 

uppgift då denne enkelt kan kolla av en checklista för att försäkra sig om att man fått med allt. 

(Peterson et al.,2012) Att skapa en metodstandard bör helst utföras av de som arbetar med processen 

enligt Lean filosofin. Peterson et al. Förklarar också i boken att en metodstandard upprättas enligt 

lean-filosofin i följande ordning: 

1. Träning i att förstå varför en metodstandard är viktig 

2. Skapar en första standard för att kunna utveckla och bidra med avvikelser och förbättringar på 

ett enklare sätt än om ingen standard hade funnits. 

3. Prova att arbeta efter metodstandarden. 

4. Tidsätt standarden. 
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Förbättringsarbete 

När metodstandarden är dokumenterad skall denna följas upp och förbättras kontinuerligt. Parallellt 

med att organisationen lär sig arbeta efter standarden bör även de som arbetar med processen lära sig 

att upptäcka och dokumentera avvikelser (Peterson et al. 2012) Metoden förbättras genom att följa 

förbättringssnurran se figur 8 nedan.  

 

Figur 8. Förbättringssnurran. 

Petersson et al. (2008) skriver också om att förbättringsarbetet går ut på att bekämpa: 

 Ojämnheter, Mura, eftersom det ger minskad förutsägbarhet. 

 Överbelastning, Muri, eftersom det utmattar resursen. 

 Slöseri, Muda, eftersom det inte ger värde till kunden och därmed är onödigt. 

 

Sju och ibland åtta typer av slöseri skall försöka elimineras ur organisationen och de processer som 

ingår i uppbyggnad av organisationen. Dessa är enligt Peterson et al.(2008): 

1. Överproduktion 

2. Väntan 

3. Transport 

4. Överarbete 

5. Lager 

6. Rörelse 

7. Produktion av defekta produkter 

8. Outnyttjad kompetens 

Att även arbeta med förbättring innebär också att man skall arbeta med Kaizen vilket inbegriper både 

ständiga förbättringar av den dagliga verksamheten men även radikala förbättringar då det behövs. 

Avvikelse 

Analys Förbättring 

Standard 
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Värdeflödet är ett resultat av alla processer, aktiviteter informations- och materialflöden som 

produkten passerar innan den är en slutgiltig produkt. Helheten som detta värdeflöde skapar ger 

organisationen förmåga att leverera vad kunden efterfrågat till en så låg kostnad som möjligt och i rätt 

tid. 

Att leda förbättringsarbete är något som är mycket svårt för den som är ledare. Ledarskapet bör vara 

stödjande och närvarande och inte som ledarskap förr i tiden då man ansåg att ledaren var den som 

visste bäst och denne ord skulle följas till punkt och pricka. Ledaren bör ha god förståelse om hur 

helheten från skruv till färdig byggnad hänger ihop. Auktoriteten i ledarskapet fås istället via god 

kunskap om vad principerna inom lean innebär (Peterson et al. 2012) 
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2.2.3 Lean-metoder 

Det räcker inte med att förstå vad lean går ut på det gäller även att praktiskt tillämpa torierna; för 

detta finns en rad metoder att tillgå nedan listas några av de viktigaste. 

Värdeflödesanalys: Är en analys av hur värdeflödets process ser ut. Detta kan utredas på olika nivåer 

antingen flödesnivå eller leveranskedjenivå. Där utgår man från en karta av hur flödet idag ser ut och 

jämförs med ett framtida önskat flöde. Sedan kan en handlingsplan med önskade åtgärder skapas 

utifrån hur man skall försöka ta sig till den önskade värdeflödeskartan. 

5s: En metod som en organisation oftast startar med när den skall börja arbeta efter Lean. Metoden 

innebär att man standardiserar sin arbetsplats som i sin tur gör att slöseri kan sorteras bort från 

arbetsplatsen. För att upprätthålla ordningen krävs också rätt attityd och beteende. Metoden består av 

fem delar: 

1. Seri- Sortera.  

Innebär sortering av föremål på arbetsplatsen för att skapa överskådlighet. De föremål som inte 

används ska inte vara på arbetsplatsen och de som används ofta skall placeras där de brukas. 

2. Seiton- Strukturera 

Var sak har sin plats är ledorden för denna punkt. Struktureringen ska vara gjord så att kollegor lätt 

kan hitta i strukturen enligt en standardiserad modell. Det är lika viktigt att var olika föremål finns 

som vilka som saknas. 

3.Seiso-Systematisk städning 

Handlar om att hålla ordning och därmed stoppa källan till oordning i tid. 

4. Seiketsu-Standardisera 

Efter att de tre första stegen är inarbetade skall arbetssättet standardiseras. Standarden kan innehålla 

bestämmelser om exempelvis vilka föremål som alltid skall finnas oavsett arbetsplats, hur rutinerna 

för städning skall ske, hur nya verktyg beställs. Standarden skall vara enkel och lättförstådd. 

5. Shitcuke-Självdiciplin 

Attitydförändring för att arbeta efter den upprättade standarden. Oftast det svåraste steget. Det är 

svårt att ändra attityd hos en hel organisation detta kräver självdisciplin. 

PDCA: Står för plan-do-check-act,(planera-genomföra-kontrollera-standardisera) metod för att 

strukturera förbättringsarbete. Mer detaljerad metod än förbättringssnurran som tidigare 

presenterats. 

Rotorsaksanalys: Teoretiskt enkel analysmetod för att upptäcka orsak till avvikelsen och därmed 

kunna sätta in rätt förbättringsåtgärd. Metoden går ut på att ställa frågan ”varför” 5 gånger. Det svåra 

är att använda den på rätt sätt. Processen ifrågasätts och inte personen. 
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2.3 Projektledning 
Traditionell projektledning och dess strategier, verktyg och arbetssätt togs fram under krigsåren. 1910 

utvecklades infrastrukturen mycket i USA och då tros även Gantt-schemat ha uppkommit. Oftast 

behövdes metoder för att slutföra försvarsprojekt innan motståndaren hann före. Nato tävlade under 

andra världskrigets år mot Warzawapakten inom många områden bland annat rymdfärder och 

missiltillverkning. Ledtiden var avgörande och man insåg att ju fler aktiviteter som kunde utföras 

parallellt desto kortare kunde tiden för projektet bli. På denna tid hade man oändligt med resurser och 

projektledarna behövde vara duktiga på att koordinera en stor mängd personer, aktiviteter, kapital och 

material. Människan förstod i denna tidsanda att man kunde vinna mycket tid och därmed pengar om 

man var duktig på att parallellisera resurser. Vilket i sin tur bidrog till att verktyg som WBS, kritiska 

linjens princip samt logiska nätverk utvecklades (Gustavsson, 2011). Idag använder man fortfarande 

många av dessa verktyg och synsättet att parallellisera aktiviteter är fortfarande högt aktade inom den 

traditionella projektledningsbranschen, vattenfallsmetoden kallas den enklaste metoden som baseras 

på det traditionella synsättet (Tonnqvist, 2011). Inom systemutvecklingsområdet visade sig dessa 

metoder inte alls vara lika passade för att bedriva projekt. Eftersom projektets mål ofta förändras med 

tiden kan den traditionella metoden anses statisk och svårbearbetad. Iterativa metoder som 

exempelvis Rational unified process kom då att växa fram för att passa bättre in med ett 

förändringsprojekt. De iterativa metoderna lade sedan grunden till mer flexibla etappbaserade 

metoder såkallade agila metoder som innebär att man ständigt strävar efter förbättring för att möta 

omgivningens behov (Gustavsson, 2011). 

2.3.1 Traditionell projektledning och projektmodeller 

Projektledning är enligt svenskt synsätt kunskap baserad på ledarskap, metodik och planering. 

Internationellt skiljer man däremot på ledarskap: Project Management från metodik och planering: 

Project Control. Projektledning kan utföras på en rad olika sätt och man lär sig bäst genom att utföra. 

Reglerna för hur man gör det baseras på projektmetodik som är kunskapsbasen för en projektledares 

arbete. I ett projekt medverkar en rad aktörer som behöver en egenanpassad verktygslåda med 

metoder och verktyg för att ta sig mot samma mål. Oavsett om man är linjechef, processägare, 

specialist eller projektledare behöver man således kunskap om ledarskap för att kunna välja ut den 

perfekta verktygslådan för att driva respektive arbetsgrupp mot ett gemensamt mål. Metodiken 

baseras på grunderna inom projektledning (Tonnqvist, 2011). 

Projektledningsområdet är ett ungt forskningsområde, därmed finns inte mycket forskning gjord idag 

(Ljung, 2011). Enligt Ljung är oftast den forskning som är gjord relaterad till en viss bransch som 

teknik, ekonomi eller juridik. Vidare beskriver författaren i sin avhandling att: 1995 gjorde Englund 

den första avhandlingen som med endast projektledning som ämnesområde. Detta kan bero på att det 

är en syntes av flera olika forskningsdiscipliners. Numer finns projektledning som forskningsområde 

på Chalmers i Göteborg, Limerich University, Karlstad universitet, Sydney University och syddanska 

universitetet. Vidare förklarar Ljung att de som forskar inom området är oftast intresserade av att 

skapa typologier och klassa in projektledning av olika projektformer för att kunna skapa en modell 

som fungerar för styrning och ledning av projekt. Svårigheten ligger i att göra en modell som håller 

rätt nivå för att de som arbetar inom projektet skall vilja tillämpa den. Det är svårt att varken göra den 

för generell eller detaljerad och få den att passa för den typ av projekt som organisationen bedriver, 

vilka många gånger kan skilja sig åt på många punkter. Svårigheter för en projektledare är oftast att 

lyckas fasa in en ny gruppmedlem på ett lyckat sätt, skapa trygghet och även kreativitet och 

självförtroende för de som arbetar inomprojektet. Det handlar om att skapa en lämplig grad av 

standardisering. Detta kan göras via en projektmodell. Modellen skall vara ett stöd för 

projektledningen och innehåller metoder för projektplanering, dokumentmallar och 

projektstyrningsverkyg (Ljung,2011) 
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Ljung (2011) har presenterat en lista över punkter på varför en projektmodell är till fördel för 

företaget. Denna lista är sammanfattad nedan: 

 Den utgör en gemensamreferensram som leder till ett gemensamt språk inom organisationen 

och ger ökad samsyn på projekt hanteringen. 

 Styr upp beteenden genom att utgöra ett stöd för styrning och ger projektmedarbetarna råd 

och riktlinjer att följa. 

 Ger ett tydligt gränssnitt som gör att ledningen kan utforma kontrollsystem och 

uppföljningssystem för hanteringen av projekt. 

 Ger tydliga rollbeskrivningar som skapar trygghet i rollutövandena och möjlighet till värdefull 

feedback på beteenden. 

 Ger erfarenhet från genomförda projekt och skapar referenser för efterföljande projekt samt 

ger en möjlighet till att man lär sig av de gamla misstagen. 

 Skapar förtroende för kunden genom att visa det tydliga tillvägagångssättet. 

2.3.1.1 Projektmodell inom traditionell projektledning 
En projektmodell är ett styr- och ledningsverktyg för ett projekt. Modellen innehåller processer, roller 

samt styr-och beslutsdokument. Seriellutveckling eller vattenfallsmetoden som den också kallas 

innebär att varje del i projektet startas och avslutas innan nästa del kan påbörjas. Modellen är 

traditionellprojektlednings grundmodell och de delar som ingår i modellen beskrivs i detta kapitel 

(Tonnqvist, 2010) 

Projekt och projektorganisation 

Som tidigare nämnts är ett projekt en arbetsform som är tydligt avgränsat i tiden, har ett avgränsat 

mål med en speciell uppgift, bestämda resurser och egen budget samt består av en särskild arbetsform 

bestående av en tillfällig organisation (Tonnqvist, 2010). 

En projektorganisation är en organisation sammansatt av en rad olika projektmedarbetare med olika 

roller som alla arbetar mot ett gemensamt mål inom en viss tidsram och organiseras av en 

projektledare (Tonnqvist, 2010).  Nedan presenteras de roller som kan ingår i en projektgrupp: 

Beställare/Projektägare: Har övergripande ansvar för projektet. Är ägare av projektet och innehar en 

kundroll. Beställaren skall vara en verklig person. 

Projektledare: Person som är ansvarig för ledning och organisation av projektarbetet från start till mål.  

Projektgrupp: De som arbetar inom projektets ramar och skall genomföra aktiviteterna för att nå det 

bestämda projektmålet. 

Styrgrupp: Beslutande organ för projektet. Personer som innehar den kompetens som behövs för att 

bedöma och stötta projektet. Oftast är det beställaren som leder styrgruppen. 

Resursägare: Levererar resurser till projektet. Oftast är det frågan om en chef och dess personal som 

lånas ut till det specifika projektet. 

Delprojektledare: Person som fått ansvar delegerat och anses ska kunna driva en del av projektet. 

Kvalitetssäkrare: Ingår inte i projektorganisationen. Metoder och resultat skall granskas av denne 

person. 
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Referensgrupp: Skall stötta och granska projektet genom att agera rådgivare. 

Ett projekt kan bedrivas på olika nivåer i en organisation. Exempelvis kan det vara så att ledningen 

styr verksamheten på verksamhetsnivå medan arbetet som bedrivs i verksamheten styrs på 

projektnivå. På verksamhetsnivån styrs företaget mot dess långsiktiga mål detta kan ske genom val av 

projektmodell och ledningssystem som passar in med verksamhetens behov. På projektnivån tillämpas 

den valda projektarbetsformen genom att projektledaren organiserar och leder medan 

projektmedarbetarna utför arbetet inom projektet (Tonnqvist, 2010). 

Det är viktigt att den som arbetar inom en projektorganisation är medveten om hur uppbyggnaden av 

organisationen ser ut och har förståelse för vilken roll denne har samt på vilken nivå i 

organisationsindelningen rollen befinner sig på för att utföra sin uppgift så optimalt som möjligt. 

Enligt (Tonnqvist, 2010 s. 12), redovisas de olika sätten att styra projekt på enligt den sammanställda 

tabell 1 som bifogas på nästa sida. 

Tabell 1. Arbetsuppgifter och styrningsmetoder av projekt på olika organisationsnivåer (Tonnqvist, 2010, sid 12). 

  
Uppgifter 

 
 
 

Verksamhetsnivå 

Ledningen utför 

 Initiera,följa upp och avsluta projekt 

 Säkerställa att projekten ligger i linje med affärsmålen 

 Tilldela resurser 

 Samordna projekten inom verksamheten 

 Tillhandahålla styrverktyg och projektmodeller 

 Hantera organisationens affärsmöjligheter och risker 

 Ställa krav på projektledaren 

 

Projektnivå 

Projektledaren utför 

 Se till att projektmålen uppnås. 

 Kommunicera och delegera uppgifter. 

 Engagera och motivera projektdeltagare. 

 Tillämpa styrverktyg och styrmodeller. 

 Rapportera utfall och hantera ändringar. 

 Hantera affärsmöjligheter/risker som berör projektet. 

 

 

Projektnivå 

Projektgruppen utför 

 Se till att delegerade arbetsuppgifter utförs. 

 Följa organisationens kvalitetssystem, metoder och  rutiner 

 Föreslå förbättringar av lösningar, processer och planer 

 Kommunicera läget 

 Rapportera möjligheter och risker som de upptäcker 
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Faser 

Ett projekt kan struktureras in i olika faser. En generell projektmodell presenteras i figur 8 nedan för 

att förklara de olika delarna som ingår i ett projekt. 

 

Figur 9. Generell projektmodell med de olika beslutspunkterna som inleder kommande fas. 

Denna generella modell består alltså av fyra huvudskeden vilka innefattar en rad olika aktiviteter 

vardera (Tonnqvist 2010). Inom traditionell projektledning finns en stark tydlighet vad gäller struktur 

och helhet av projektets faser. I denna generella modell ingår faserna som listas nedan (Gustavsson, 

2011). 

Förstudie: Under denna fas ska det fastställas vad det är projektet ska leverera.  Här skapas ramar vad 

gäller tid, kostnad och omfattning. 

Planeringsfasen: Ger svar på hur genomförandet av projektet ska ske. Teoretiskt genomförande 

upprättas. Tidplan Budget, organisationsschema, risk och intressent analys ska presenteras. 

Genomförandefasen: Här sker genomförandet av projektet i praktiken. Uppföljning och 

justeringsarbete utförs på projektledarnivå. 

Överlämningsfasen: Projektet överlämnas i denna fas till en annan part eller kund. (Ritningar 

överlämnas till produktionen eller ritningar överlämnas till entreprenören.)  

Avslutningsfasen: Avslutande dokument skrivs under samt resurser blir fria. 

 

Beslutspunkter och stöddokument 

För att beskriva projektmålets ramar används verktyget projekttriangeln. För att projektledaren 

oavsett nivå skall kunna driva projektet framåt mot målet måste denne tillämpa så kallade milstolpar 

och beslutspunkter för att få projektet att förlöpa på önskat sätt enligt projektplanen. Utförandet leds 

med hjälp av milstolpar, vilka kan ses som etappmål, medan sättet att leda arbetet styrs med hjälp av 

beslutspunkter. En beslutspunkt även kallade grindar eller tollgates är ofta ett möte där man avgör 

projektets framtid utifrån vilket resultat som uppnåtts (Tonnqvist, 2010). 

Beslutspunkterna illustreras i bilden som vertikala pilar och innebär att ett visst beslut måste vara 

fattat innan man får gå vidare i projektflödet för att komma till besluten finns hjälpdokument i form av 

huvuddokument och stöddokument. Vilka hjälpdokument och vilka beslutspunkter som tillhör vilken 
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fas i projektet kan ses i tabell 2 och skall föreställa en sammanfattning av sid 358-359  ur Tonnqvists 

bok. 

Tabell 2. Beslutspunkter och dokument enligt traditionell projektledning. 

Beslutspunkt Beslut  Huvuddokument Stöddokument 

Initiera projekt 

(BP1) 

Bestäm syfte och mål 

Bestäm ramar för förstudien 

Utse projektledare 

Uppdragsbeskrivning Direktiv: dokument för 

projektet. 

Inled planering 

(BP2) 

Godkänn förstudien 

Bestäm projektets prioriteringar 

Bestäm ramar för planeringen 

Utse projektledare 

Kravspecifikation Dokument med bakgrund, 

syfte, mål, avgränsningar, 

omfattning. 

Starta 

genomförande 

(BP3) 

Godkänn planeringen 

Ge klartecken för att starta 

genomförandet 

Bemanna projektet 

Projektplan Förkalkyl 

Nulägesanalys 

Intressentanalys 

Kravspecifikation 

Milstolpeplan 

Lönsamhetsanalys 

Lösningsförslag 

Tids- och resursplan 

Organisations och 

bemanningsplan 

Budget 

Kvalitetsplan 

Informastionsplan 

Riskanalys 

Rutiner för ändring 

Kvalitetsplan 

Gantt-schema 

 

Avstämning (BP4) Fortsätt projektet enligt plan 

Förändra projektet 

Lägesrapport 

 

Resultatvärdesanalys 

Milstolpediagram 

Ändringsbeslut 

 

Överlämna 

resultat (BP5)  

Godkänn leverans  Kravspecifikation 

Leveransgodkännande 

Stäng projekt 

(BP6) 

Godkänn efterkalkyl 

Avveckla projektgruppen 

Ge projektledaren ansvarsfrihet 

Projektrapport Protokoll för avslut 

Efterkalkyl 

Stäm av effektmål 

(BP7) 

Godkänn effektmål 

Har projektet skapad önskad 

nytta 

Slutrapport Projektplan 

Leveransgodkännande 
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Metoder 

För att planera olika typer av projekt behövs också olika metoder. Den seriella planeringsmetoden som 

vattenfallsmodellen bygger på passar inte alla projekttyper även parallell utveckling (Iterativa 

metoder) och dynamisk utveckling (Agila metoder) behöver komplettera projektmetodiken för att 

möta behovet projektet skall täcka upp för (Tonnqvist, 2010). 

2.3.2 Iterativa metoder 

1974 skev E.A.Edmonds en artikel ett inkrementellt och iterativt arbetssätt. Detta innebär att man 

kontinuerligt skapar brukbara delar så kallade inkrement av värdeskapande projektresultat.  Det 

iterativa arbetssättet innebär att man arbetar cykliskt med att utveckla och förbättra projektresultatet 

(Gustavsson 2011). Oftast är detta en metod som används i en parallell utvecklingsmodell vid 

produktutvecklingsprojekt. Den innebär att olika utvecklingsområden utvecklas samtidigt i tid sedan 

sammanfogas de olika resultaten till en prototyp som testas. Metoden är mer tidseffektiv än 

vattenfallsmodellen men däremot tar man stora risker då testkroppen inte sätts ihop eftersom utan fel 

upptäcks då alla olika avdelningar redan utarbetat sin del (Tonnqvist, 2010). Året 1974 då artikeln 

skrevs blev det dock inget vidare uppsving för arbetssätten men en metod som bygger på dessa tankar 

är fortfarande idag används inom it-projekt är RUP. (Gustavsson, 2011)  

2.3.2.1 RUP 
RUP står för Rational unified process, grundades av Ivar Jacobsen (Gustavsson 2011) den utvecklas av 

Rational Software Inc och är ett ramverk för en process i ett iterativtprojekt. Processen bygger på att 

tidigt försöka bygga en stabil struktur för projektet. Modellen är iterativ och innefattas av fyra faser 

nämligen förberedelse, etablering, konstruktion och överlämning. Kravhantering-analys-design-

programmering och test utförs cykliskt inom varje fas för att slutligen uppnå de satta projektmålen. 

(Tonnqvist,2010) 

Milstolpar i denna metod uttrycks som en viss mängd resultat som ska vara färdiga i viss tid 

(Gustavsson, 2011) Milstolparna är livscykelmål som är till för att man ska se att det är utvärderat att 

projektet är genomförbart.  Livcykelarkitektur, som visar att krav, lösningsbeskrivningar och 

projektplaner är stabila. Initial funktionsduglighet, visar att resultatet är så stabilt att det kan 

användas. Produktutgåva som visar att projektmålet är uppfyllt.(Tonnqvist, 2010) 

RUP innebär mycket dokumentation. Dokumenten kallas artefakter. Dokumenten och mallarna är 

projektledarens verktygslåda. I de agila metoderna har endel av dessa dokument tagits tillvara som 

stöd till det agila arbetssättet.  Att de agila metoderna ser tiden som helig är därför bra för 

medarbetaren då kraven på att en viss mängd resultat ska vara klar vid en viss tid inte finns.  I och 

med denna problematik började projektledare och deltagare världen över att se fördelen med ett agilt 

tillvägagångssätt. (Gustavsson, 2011) 

Projektstyrningsmodeller som bygger på RUP-processen är PROPS, PPS och Pejl. Dessa är bra när 

man ska försöka ta fram en så optimal produkt som möjligt och man har lite tid att lägga ner på 

utveckling.(Tonnqvist, 2010) 
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2.3.3 Agila metoder 

Agil projektledning står för flexibilitet och innebär en strävan efter att hela tiden förbättra sitt 

projektarbete (Gustavsson 2011). Förbättringen uppnås genom att etapper bestående av cykler av 

planering, utförande, kontrollering och agerande utifrån slutsats utarbetas gång efter annan för att 

tillslut nå det slutgiltiga målet.  Inom agil projektledning arbetar man med något kallat timeboxing 

som innebär att man gör det bästa av situationen inom en given tidsram. Tiden ändras inte men 

kraven kan däremot ändras. Projektgruppen utgår ifrån vad som är viktigast för kunden ut 

nyttoperspektiv för att kunna anpassa sig till den ändrade kravbilden som uppkommer under 

projektets gång. Metoden har utvecklats inom it-branschen, där snabba resultat är viktiga och kunden 

är dålig på att specificera hur produkten verkligen ska se ut i slutskedet.  Agilt arbete innebär arbete i 

steg mindre än en månad långa med krav-och måländring i varje sådant steg. Den agila projektledaren 

involverar kunden regelbundet och strukturerat i projektet enligt en viss metod. På grund av den 

slutsats som dras efter varje etapp så tvingar man kunden att medverka i varje steg av processen.  I 

agila projekt leveraras delresultat eftersom etapperna fortgår inte bara i slutet av projektet. 

Projektledaren jobbar inom dessa typer av metoder med att hjälpa gruppen att kunna arbeta felfritt. 

Gruppen leder alltså projektet på ett annat sätt än i traditionell projektledning. Alla deltagare i denna 

typ av projektgrupp har medbestämmanderätt och skyldighet att leverera åsikter och förslag. Denna 

projektform innebär mycket feedback av beställaren och kunden vilket motiverar gruppen att prestera 

så bra de kan. Att upprätthålla vilken status projektet befinner sig i görs genom tät och strukturerad 

kommunikation inom gruppen. Enligt Gustavsson 2011 bör synsättet på agil projektledning alltid 

finnas med inom alla projektgrupper men alla delar av de agila metoderna kan inte alltid tillämpas 

fullt ut. I vissa fall är det bäst att arbeta efter den gamla inarbetade projektmodellen men tillämpa det 

Agila synsättet. Det gäller alltså att hitta rätt verktyg för rätt problem. (Gustavsson, 2011)  

De agila metoderna har utvecklats genom att den traditionella projektledningen inte varit nog 

anpassningsbar och passat det typ av projekt som ska bedrivas.(Gustavsson, 2011) Den agila 

projektledningen innebär många kopplingar till lean, hur den agila metoden är kopplad till lean-

filosofin finns mer förklarat i kapitlet om metoden SCRUM. 
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Det agila manifestet  

Det agila manifestet har utvecklats av 17 metodutvecklare som alla arbetade med diverse flexibla 

metoder. År 2001 samlades de och enades om vad metoden skulle heta och vad den skulle stå för. Agile 

som betyder lättrörlig blev valt sedan skapades det agila manifestet för att skapa en enhetlig syn på 

agila metoder (Gustavsson, 2011). Det har tidigare nämnts att de agila metoderna har inspirerats från 

Lean. Nedan redovisas hur den agila projektledningen bedrivs med prioriteringar, värderingar och 

principer. Gustavsson (2011) har sammanfattat de Agila prioriteringarna enligt följande: 

Agil projektledning prioriterar:  

Individer och interaktioner framför processer och verktyg. 

Fungerande programvara framför omfattande dokumentation. 

Kundsamarbete framför kontraktsförhandling. 

Anpassning till förändring framför att följa en plan. 

 

Utifrån dessa värderingar har 12 principer sedan upprättats så att värderingarna efterlevs. Dessa har 

författaren på sidorna 36-37 i boken redovisat enligt följande: 

De 12 agila principerna fritt översatta av Gustavsson: 

1. Vår högsta prioritet är att tillfredställa kunden genom tidig och kontinuerlig 

leverans av värdefullt projektresultat. 

2. Välkomna förändrade krav, även sent under utvecklingen. Agila metoder 

utnyttjar förändring till kundens konkurrensfördel. 

3. Leverera fungerande programvara( användbart projektresultat)ofta, med ett 

par vckors till ett par månaders mellanrum, ju oftare desto bättre. 

4. Verksamhetskunniga och utvecklare (projektdeltagare) måste arbeta 

tillsammans dagligen under hela projektet. 

5. Bygg projektet kring motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de 

behöver samt lita på att de får jobbet gjort. 

6. Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivast sättet att 

förmedla information, både till och inom utvecklingsteamet (projektgruppen). 

7. Användbart projektresultat är främsta måttet på framsteg. 

8. Agila metoder verkar för hållbarhet. Sponsorer, utvecklare 

(projektmedlemmar) och användare ska kunna hålla jämn utvecklingstakt 

(arbetsbelastning) under obegränsad tid. 

9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 

anpassningsförmågan. 

10. Enkelhet- konsten att maximera mängden arbete som inte görs- är 

grundläggande. 

11. Bäst arkitektur, krav och design (projektresultat) växer fram men 

självorganiserande team. 

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och 

justerar sitt beteende därefter. 
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För att ha ett agilt förhållningssätt inom ett företag behöver man inte tillämpa de 12 principerna fullt 

ut. Vilka man väljer som viktigast att följa beror helt på projekttypen (Gustavsson, 2011). 
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2.3.3.1 SCRUM-En agil projektledningsmetod 
Scrum är en agil-metod som uppkom 1995 och betyder klunga. Metoden grundades av Ken Schwaber 

och Jeff Sutherland som studerade en artikel där två forskare vid namn Hirotaka Takeuchi och Ikujiro 

Nonaka år 1986 hade gjort fältstudier av företag som lyckats inom fordons-, dator-, kopiator- och 

skrivarbranscher (Gustavsson, 2011). Här konstaterades det att en projektgrupp med blandad 

kompetens som arbetade tillsammans under alla faser var det vinnande konceptet som gjort att dessa 

företag lyckats oavsett vilken bransch. Schwaber och Sutherland liknade detta med ett rugbylag 

eftersom de också drivs av principer som präglar teamet. Ordet scrum syftar på den klunga ett 

rugbylag formerar då spelet börjar. Rugbylaget liksom projektgruppen arbetar enligt samma principer, 

nämligen: självstyre, tydliga mål samt kollektivt ansvar. Inom rugby så har lagkaptenen ett visst 

ansvar medan den enskilde spelaren också ska kunna styra sig själv. Detta skall även genomsyra 

projektgruppen med aktiva projektdeltagare. Tydliga mål innefattar principen att alla i laget vet vad 

spelet går ut på, i rugby ska bollen över på andra sidan medan i projekt skall projektmålet uppnås.  Det 

kollektiva ansvaret att hjälpas åt för att vinna matchen eller att hjälpas åt för att klara av projektet är 

den sista centrala principen (Gustavsson, 2011). 

Projektorganisation 

Gruppen skall inte vara större än att alla kan se varandras ögon nämligen mellan fem och nio 

personer. Behövs det fler för att ro projektet i land behöver man dela upp personerna i grupper. Ingen 

i projektgruppen har en viss roll utan alla skall tillsammans som team klara av att lösa uppgiften. 

Därmed klassas tvärvetenskaplig kompetens viktigare än många individer med expertkompetens som 

inte kan samarbeta. Är en organisation starkt beroende av viss expertkompentens bör därmed dennes 

mandat delegeras ner så att fler personer inom organisationen kan utföra dennes arbete också. Ibland 

är det däremot svårt att inte ha en ansvarig för en viss funktion exempelvis då det gäller skyddsombud 

på en byggarbetsplats. Enligt den agila synen skall då inte denne ensam godkänna protokollet bara för 

att den är ansvarig utan hela gruppen ska godkänna men det av gruppen utsedda skyddsombudet skall 

godkänna protokollet. Testaren granskar kritiskt det som gruppen vill leverera vilket leder till att 

kvaliteten hålls på en bra nivå. ( Gustavsson 2011) De roller som presenteras i Gustavssons bok är: 

Gruppen: Är autonom med så bred kompetens som möjligt. Fattar egna beslut och bestämmer vem 

som gör vad och hur detta ska göras. 

Scrum master: Coachar gruppen genom stöttning och ger sällan direkta svar. Får ta beslut om 

processen hur man arbetar agilt.  

Nedan följer en sammanfattning av Gustavssons punktlista från sidan 53 ur boken på vad en scrum 

master bör utföra för uppgifter: 

 Avlägsna hinder för projektgruppen  

 

 Underlätta för gruppen genom arbetsmiljöförbättringar både fysisk och psykisk. 

 

 Hanterar resurser och ser till att gruppen har de resurser de behöver. 

 

 Ordna medel för utgifter som gruppen har 

 

 Gå på möten 

 

 Ordna allt praktiskt kring möten exempelvis agendor och protokoll för deltagarna. 
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 Kommunicera utanför projektgruppen både inom organisationen samt utanför 

organisationen.  

 

 Fixa kick-off för projektet 

 

 Anordna avslutningsmöte som är värdeskapande för projektet. 

 

 Upptäcka och åtgärda sådant som kan bli problem i framtiden. 

 

 Konflikthanterare i projektgruppen. 

 

 Hantera kunden om inte kunden och gruppen är tillräckligt sammansvetsade och fungerar 

självgående. 

 

 Hantera projektbeställaren 

 

 Ha koll på företagspolitik och försöka hantera eventuella problem  beroende på denna faktor 

som kan hindra projektet. 

 

Scrum mastern bör enligt dess grundare med fördel arbeta som projektdeltagare en del av tiden för att 

också vara så insatt i projektet som möjligt. Jämfört med en projektledare inom traditionell 

projektledning så beslutar den som är scrum master om processen alltså hur man arbetar agilt men 

lägger sig inte i vilken teknisklösning som väljs eller vem som gör vad inom gruppen (Gustavsson 

2011). 

 

Produktägare: Beställare. I agila projekt är det viktigt att denna roll är närvarande och hänger med i 

projektflödet. Beslutar om vad som ska göras. Många gånger är det kunden som är produktägare vilket 

betyder att denna bör vara införstådd med vad det innebär. Kunden är i traditionell projektledning 

ingen som behöver vara insatt i projektförloppet mer än i början för att specificera vad det är som 

efterfrågas samt i slutet för att godkänna produkten. Därmed är det om man använder sig av Agila 

metoder värdefullt att informera kunden om vilka åtaganden denne har som produktägare om 

arbetssättet skall fungera. Ibland kan inte kunden vara produktägare då måste en annan person svara 

för rollen som produktägare. Denne väljs ut av kunden men måste klara av att ta ansvaret.  

Nedan följer en sammanfattning på vilket ansvar produktägaren har enligt Gustavsson (2011): 

 God insikt i verksamheten vad gäller mål och förväntningar på projektet. 

 

 Förstår nyttan med projektresultat för organisationens del. 

 

 Har förmågan att prioritera mellan olika krav med avseende på nyttan av projektresultatet. 

 

 Har förmågan att prioritera mellan olika etappresultat. Vad är viktigt att leverera när? 

 

 Skall delta vid alla delresultats demonstrationer samt ge feedback om det resultat som 

presenterats. 

 

 Skall delta vid varje uppstartsmöte som förekommer då varje ny etapp ska sättas igång. 

 

 

 Skall kunna ställa krav på projektresultatet även på detaljnivå. 
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Testare: Skall kontrollera resultatet av varje delresultat, förtydliga vilka krav denne kommer ställa för 

projektdeltagaren, förbereda tester och ha den info denne behöver vad gäller utrustning och 

information.  Förbereda en drifts/ förvaltningsorganisation för överlämning mellan olika enheter i 

företaget. 

Intern mottagare: Ansvarar för att övertagande av projektet när det är färdigställt. 

Resursägare: Har ansvaret för personerna samt resurserna projektet har att tillgå. 

Styrgruppsmedlemmar: Formella beställare, produktägare, Intern mottagare samt resursägaren ingår 

i denna grupp.  

Projektbeställaren: Kan ofta motsvaras av två personer då det gäller ett kundprojekt en från kundens 

sida som ställer krav på projektresultatet och en från den egna organisationen som reglerar att avtalet 

följs.  
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Faser, beslutspunkter och verktyg 

De faser som ingår i den agila projektformen, vilka moment som skall gås igenom samt vilka verktyg 

man använder för att utföra detta presenteras nedan. Informationen är sammanfattad från 

Gustavssons bok. 

Förstudien: I agila projekt är det viktigt att i förstudien klargöra vad det är som ska göras till vilken 

nytta, av vilken orsak och inom viken tidsrymd, men hur detta ska utföras är inte relevant.  

Frågor som ska besvaras under förstudien (Gustavsson, 2011, s 75) 

Varför skall projektet genomföras? 

Vilken nytta fås genom att projektet genomförs? 

När startar genomförandet och när är det tänkt att projektet skall avslutas? 

Hur mycket pengar är det tänkt det ska investeras i projektet? 

Vad ska göras? 

Tre verktyg används för att svara på dessa frågor. Oftast genomförs momenten i workshop-form. 

 Intressentanalys- har syftet att ta reda på vilka som kan besvara frågor som uppkommer under 

projekttiden. 

 Visionsdokument- Konkretiserar tydligt vad som skall utföras, varför, i vilken omfattning samt 

inom vilka tidsramar och för hur mycket pengar. 

 Kommunikationsplan- Syftar till att beskriva hur kommunikationen i projektet ska gå till. 

Planeringsfasen: Agila arbetssätt anser att för noggrann planering för tidigt i projektet är onödigt 

eftersom planerna ändå kommer att ändras med tiden. Istället är det viktigare att kunna hantera 

förändring vilket enligt Gustavsson stöds i forskning av Dvir och leacher (2003).  

I agil projektledning sker planeringen utefter fem olika nivåer av planering. 

1. Vision 

2. Färdplan 

3. Leveransplan 

4. Etapplan 

5. Daglig plan 

Av dessa fem planeringar bör plan 1-4 utföras under uppstartsetappen medan leverans, etapplan samt 

den dagliga planen hela tiden även uppdateras under projektets gång. Kraven som skall tillgodoses 

skall beställaren föra in i en produktlogg. Produktloggen blir en karta över svävande krav och mål för 

projektet, dessa utvecklas sedan till mer specifika krav och mål i en etapplogg. Kraven och målen kan 

jämföras med beslutspunkter inom traditionella projektledningsformer. 

 



  

  

33 

 

Genomförande fasen: Cykliskt återkommande aktiviteter. En etapp motsvarar ett varv i denna cykel 

och de steg som rekommenderas att varje etapp, enligt Gustavsson sid 155, bör gå igenom för att 

projektarbetet ständigt skall förbättras sammanfattas nedan:  

1. Uppstartsdag där krav, lösningar och aktiviteter för etappen gås igenom 

2. Dagliga stå-upp-möten under processen 

3. Resultatet skall presenteras och demonstreras för projektets intressenter 

4. Gruppen skall innan nästa etapp påbörjas ha ett erfarenhetsmöte där förbättringar som 

gruppen kan göra till nästa etapp diskuteras igenom. 

 

Avsluta projekt: Jämför man avslutet i ett agilt projekt med den traditionella metoden så är skillnaden 

att det agila projektet sällan har några överraskningar att presentera, eftersom resultaten redovisats 

eftersom etapperna avklarats. 

Avslutet består av två moment som delas in i: 

 Överlämning av projektresultat- resultatet ges över till den som ansvarar för användning, 

utveckling eller omhändertagande av produkten. 

 Efterarbete: kan innebära att lämna tillbaka resurser samt redogöra för slutsatser och 

erfarenheter projektgruppen samlat på sig under projektets gång. 

I efterarbetet ingår det att göra en slutrapport som har syfte att vara till stöd för verksamheten genom 

att sammanfatta och dra slutsatser av de erfarenheter man fått under projektets gång.  Här bör även 

produktägaren och inte bara projektgruppen delta så att en bredare bild kan skapas och slutsatserna 

samt eventuella åtgärder blir så relevanta som möjligt. Presentera sedan gärna rapporten öppet inför 

hela organisationen för att dela erfarenheterna och se till att slutrapporten blir använd. 

Enligt Gustavsson (2011, s.168) bör en slutrapport innehålla:  

 De tre viktigaste erfarenheterna av hela projektet. 

 

 Erfarenheter i det löpande projektarbetet. 

 

 Tidstjuvar i projektet. 

 

 Viktiga händelser och beslut utanför projektet som påverkat resultatet. 

 

 Åtgärdsförslag för kommande projekt. 
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Kommunikation och möten 

Eftersom förutsättningar och krav ständigt förändras inom agila metoder är kommunikationen ett av 

de viktigaste verktygen som ständigt ingår i alla faser. Om inte gruppen har lärt sig det agila 

arbetssättet kommer det sannerligen inte heller projektet lyckas, då gruppen måste ta ett stort ansvar 

för att fatta beslut och kunna diskutera lösningar. Det kräver att projektdeltagaren är disciplinerad och 

engagerad.  

Enligt Gustavsson (2011) skall man eftersträva att ha en person som produktägare över samma projekt 

även om det är flera undergrupper som arbetar med olika saker inom projektet, då kan en platt 

organisation fortsätta att tillämpas trots att projekten växer. Är det över tio gruppen kommer inte en 

produktägare alltid att vara ett bra alternativ om man i ett sådant fall involverar flera produktägare så 

är det viktigt att dessa har ett forum där de kan mötas. Denna grupp kallas meta scrum (Gustavsson, 

2011). 

Är det många grupper kommer det således bli väldigt många deltagare och då kommer 

kommunikationen grupperna emellan försvåras. Gustavsson skriver att enligt grundaren Ken 

Schwaber ska då konceptet scrum of scrums användas. Representanter från varje grupp skall då mötas 

dagligen och diskutera varje grupps problem i förhållande till projektet i stort. Det är här viktigt att 

den som blir representerad som scrum master delger hela gruppen den information som presenterats 

på mötet.  Om deltagarna då förstår att det är tillåtet att medverka på andra gruppers dagliga stå-upp-

möten så kommer problem som annars behöver tas upp på scrums of scrums-möten lösas i ett tidigare 

skede och risken för att information inte sprids till alla deltagare minskar.  

 

Hur vet man att man passerar en fas i en agil metod?  

På grund av den flexibilitet som råder inom agila metoder kan det vara svårt att veta i vilken fas 

projektet befinner sig. För att gå över till en ny fas ska projekt enligt traditionell projektledning ha 

uppfyllt de krav som ingår i beslutspunkterna. Inom agil projektledning är det ibland omöjligt att ha 

uppfyllt de krav som egentligen bör vara uppfyllda och det finns en stark orsak att på börja nästa fas 

parallelt. Då är Gustavssons tips att man ställer sig två frågor innan varje fasövergång och inte ser det 

som ett beslut för att få gå över till nästa. Han presenterar detta på sidan 19 i boken Agil. 

Fråga 1: Ska vi påbörja nästa fas?                                           

Svar 1: Ja 

Fråga2: Ska vi avsluta den föregående fasen?                      

Svar 2: Nej, dokumentationen behöver förbättras innan vi kan avsluta den föregående fasen.                                                          

De exakta faserna ger alltså en enkel strukturerad modell av hur projektet förlöper medan det i 

verkligheten är mycket mer komplext och mer flexibilitet mellan fasövergångarna gynnar oftast 

projektet (Gustavsson, 2011). 
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Olika projekttyper och deras behov 

Forskarna Tomas Johansson och Lennart Ljung har i sin bok Hemligheten med projektledning (2009) 

klassat in projekt enligt typ och försökt presentera vilket behov som är viktigt för varje typ av projekt. 

Indelningen är följande: 

1. Produktutvecklingsprojekt: Ett projekt där varor och tjänster utvecklas för att kunna erbjudas 

till kunden. I detta typ av projekt är det viktigt att bestämma vilka egenskaper en viss vara ska 

ha, hur den ska produceras  och levereras 

2. Interna förändringsprojekt: Projektet går ut på att förändra verksamhetens sätt att arbeta. I 

denna projekttyp är möjligheter till effektivisering, expansion och besparing viktiga punkter 

att arbeta med men även beteenden och drivkrafter hos projektmedarbetaren. 

3. Marknadsprojekt: Är ett projekt som ska påverka efterfrågan på produkter eller tjänster. Här 

är externa relationer viktiga. Vilka kunder man har, medarbetare och konkurrenter är viktiga 

frågor att få reda på för detta projekt. 

4. Kundorderprojekt: Ett projekt som levererar enligt avtal med en viss kund. Här är 

kundrelationen i fokus för att leda projektet men det är också viktigt att leverera det projektet 

har för syfte att skapa. 

5. Evenemangsprojekt: Det här projektet skall skapa och genomföra ett evenemang. Hur den här 

typen av projekt kommer att gå beror på hur bra förberedelser projektgruppen lyckats 

åstadkomma. Leveransen är alltså evenemanget och att komplettera detta i efterhand är 

omöjligt. 

I många fall är många projekt i verkligheten sammansatt av flera av dessa projekttyper då man måste 

göra reklam och bedriva ett marknadsprojekt för att skapa intressenter och sedan ändra någon intern 

process för att kunna genomföra projektet på ett smidigt sätt för att sedan kunna genomföra ett 

kundprojekt och möta kundens behov samt leverera produkten.  

Ljung (2011) beskriver i sin avhandling Särdrag inom projektledning om att införa en projektmodell. 

Projektmodellen kan innebära förändring av arbetssättet i organisationen och då krävs det egenskaper 

hos projektledaren som förmåga att förstå sig på projektets särdrag för att kunna omsätta detta i 

förståelse över vilka praktiska konsekvenser som kan uppkomma. Därmed har Ljung haft syftet att 

utveckla beskrivningar av de särdrag han kartlägger i projekt och sedan skapa ett ramverk för att 

kunna utföra en strukturerad projektanlys. Resultatet med forskningen är ett verktyg för strukturerad 

projekt analys, författaren kallar det SPA-Strukturerad projektanalys. Han presenterar här tre olika 

analysmodeller som ligger till grund beroende på om analysen skall göras utifrån strategisk, operativt 

logiskt eller komplexitetsbaserad syn.  Oavsett synvinkel kollar han resultat-, process- och 

organisationsperspektiv. Han kommer dock inte fram till ett övergripende analysverktyg som fungerar 

för allt utan det handlar om att ge projektledaren ett sätt att förstå sig på projektet (Ljung, 2011). 
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När passar en agil metod och när passar den inte? 

Nedan i tabell 3 redovisas vilka hinder och möjligheter det finns för att använda agil projektledning. 

Tabellen är en sammanfattning av det Gustavsson 2011 presenterat. 

 

Tabell 3. Kritiska förhållanden för att använda sig av agila metoder med tillhörande förklaring över varför agila metoder är bra 

eller dåliga samt på vilket sätt en agil metod kan bedrivas för att hantera problematiken. 

Kritiska förhållanden för en agil metod Förklaring 

Skilda kulturer Om projektgruppen är beroende av en annan 

projektgrupp/ underleverantör som vägrar att  

samarbeta genom att leverara i korta etapper. 

Om beställare eller inköpare vill arbeta enligt 

traditionell metod. Eftersom då vill dessa parter 

ha längre tid till exempelvis planering medan 

projektgruppen vill producera ett första 

resultat. 

Hög kostnad för förändring Exempelvis vissa byggprojekt eller vägbyggen 

där kostnaderna är höga om man inte planerat 

noggrant och bara utfört en första etapp.  Här 

kan däremot projektplanerings delen delas upp 

i etapper där man använder en agil metod för 

planeringen och kan ändra rutiner i denna fas 

men inte behöver kosta på ny asfalt.  

Fasta kontrakt Om man har ett fast kontrakt med 

detaljspecifikation.  

Offentliga upphandlingar kan vara en 

begränsning eftersom där skall lösningen vara 

detaljspecificerad. Däremot kan man då om 

man vill köra detta projekt i agil anda skriva 

fasta kontrakt på exempelvis 3 månader där 

varje del är specificerad på detaljnivå. 

  Stora projekt I för stora grupper fungerar inte den agila 

metoden. Trots detta kan man använda agila 

metoder i stora projektgrupper. Genom att på 

ett effektivt sätt dela in gruppen i mindre 

grupper där varje mindre grupp jobbar agilt. 

Ska man arbeta agilt i stora projekt så bör varje 

deltagare vara mycket insatt i organisationens 

uppbyggnad för att metoden skall fungera. 
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3. Tillämpningar 

Teorierna som presenterats i kapitel två tillämpas hos företaget Martinsons. Kapitel 3. Tillämpningar 

handlar om att ge en helhetsbild över företaget Martinsons och deras organisations sätt att arbeta med 

att producera höga bostadshus i trä. För att få en överskådlig bild av vad det är projektledaren har i 

uppgift att samordna tas historia, organisationsstruktur, byggsystem, roller och projektering upp. 

3.1 Martinsons historia 
Martinsons är ett företag som i generationer utvecklats inom familjen Martinson och är idag en av 

Sveriges största träförädlingsindustrier. Det startade år 1927 med att Henry Martinson, bosatt i 

Bygdsiljum, en by i västerbottens inland, lade märke till hur bygden var i stort behov av ett sågverk. 

Eftersom det fanns en efterfrågan såg han även möjligheten att om han kunde bidra med tillgång till 

ett sågverk så kunde han hjälpa till att utveckla bygden och samtidigt ha möjlighet att försörja sin 

familj på detta. Han köpte då ett förflyttningsbart sågverk som sonen Sigurd transporterade runt i 

gårdarna. Sigurd tog sedan över verksamheten och startade på 1940-talet ett permanent sågverk i byn 

Bygdsiljum.  År 1954 skapades ett aktiebolag med alla barnen som delägare. 1963 tog Nils och Åke 

Martinson, söner till Sigurd, över företaget. 1965 startade sönerna upp limträtillverkning och 1970 var 

Martinsons första specialiserade limträfabrik uppbyggd. Efter ytterligare fem år 1975 byggdes den 

modernaste såglinjen i Europa på den här tiden med styrning via dator och tekniker på avancerad 

nivå. 1984 börjar Martinson tillverka den tolvkantiga limträstolpen kallad camwood-stolpen och 1992 

börjar företaget exportera till Japan. 1996 utökades sågverksverksamheten genom att Hällnässåg 

köptes upp av Martinsons. 1998 tog Lars Martinson, tillhörande den fjärde generationen, över 

ledarpositionen på företaget. 2003 expanderade företaget ytterligare genom att ytterligare ett sågverk 

köptes in nämligen Wallmarkssåg AB i Kroksjön. Detta år presenterades även det första byggsystemet 

på marknaden. Utvecklingen av byggsystem i trä är idag något som kommer starkt i och med att 

hållbarhetstänkandet inom hela samhället och då även byggbranschen ökar. Martinsons ligger idag i 

framkant när det gäller just byggande i trä. 2005 uppgraderade koncernen sitt sågverk i Bygdsiljum till 

Europas modernaste, 2006-2008 förnyades även de andra två sågverken i Hällnäs och Kroksjön. I dag 

har koncernen över 400 anställda och omsätter över en miljard svenska kronor. Den huvudsakliga 

omsättningen är fortfarande sågade trävaror men företaget ser en stark utvecklingspotential i att 

kunna leverera en färdig produkt för att utveckla byggandet i trä och därmed bli större inom områdena 

byggsystem och träbroar (Martinsons, 2013). 
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3.2 Organisation  
Idag ser företagets organisation ut som i figur 10 nedan, med en ledningsgrupp och fem olika bolag 

som är specialiserade inom sitt huvudområde. Sågbolaget står för produktionen av sågvaror och 

limträ. Träbolaget säljer produkterna. Byggsystem utför konstruktion, uppbyggnad och utveckling av 

stomsystem för byggnader och bostäder. Entreprenad utför montering av hallbyggnader med 

limträstomme över hela Sverige. Träbroar tar fram flexibla system för träbroar i olika former genom 

utveckling, montering och tillverkning (Martinsons, 2013). 

 

 

 

 

 

Figur 10. Övergripande organisationsschema av hur företaget idag är uppbyggt med styrgrupp, såg, trä, byggsystem, 

entreprenad och träbroar. Källa: Martinsons 

3.3  Miljö och kvalitetsarbete 
För att kontinuerligt upprätthålla god kvalitet och utvecklas framåt är det viktigt att ett ständigt miljö 

och kvalitetsarbete bedrivs. Företaget är bland annat, ISO 14001 certifierade och bedriver därmed sitt 

miljökvalitetsarbete utifrån denna standard (Martinsons 2013). 

Företaget är även med i ett program kallat PFE för att kartlägga energiförbrukning och ständigt 

förbättra förbrukningen av energi via olika åtgärder. Genom att använda sig av restprodukter från 

företagets egna industri ser Martinsons till att täcka upp 70 % av den totala verksamhetens 

energibehov med hjälp av miljövänlig energi.  

Företaget satsar också mycket på produktcertifieringar för att upprätthålla god kvalitet på 

produktnivå.  CE-certifieringar, KD-certifierade torkanläggningar, spårbarhet av råvara har certifierat 

produkter enligt PEFC och FSC certifieringar.  

2011 påbörjade Martinsons något som kallas MQS-Martinsons quality system som är ett 

kvalitetsledningssystem som syftar till förbättring på många olika plan exempelvis produktivare och 

effektivare medarbetare, högre säkerhet på arbetsplatsen, högre leveranssäkerhet och ökad kvalitet. 

På företagets hemsida, martinsons.se, kan man läsa kvalitetspolicyn. 

Våra produkter och tjänster ska hålla sådan kvalitet att de uppfyller kundernas krav och 

förväntan. Vi ska arbeta för att skapa bästa möjliga trivsel i vårt arbete och med våra 

kunder. Vårt arbete inom och utom företaget ska alltid stå för kvalitet. (Martinsons, 

2013, Om Martinsons, kvalitetspolicy) 

För att arbeta efter denna policy har Martinsons utvecklat ett effektivt system för att ständigt öka 
kvaliteten. Detta system kallas MQS och står för Martinsons Quality System och grundar sig på lean-
filosofin. Företaget arbetar ständigt efter 5:s- teorin där de anställda ansvarar för att hålla ordning och 
reda på arbetsplatsen genom att sortera, strukturera, systematiskt städa, standardisera, självdisciplin. 
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3.4 Byggsystem för bostadshus 
Oavsett vilken typ av byggnad det är som ska uppföras kommer också byggnaden och dess byggdelar 

behöva klara av olika krav vad gäller funktionskrav som ljud, täthet och fukt, krav på byggtid, estetik, 

miljöpåverkan, grundförhållanden och ekonomi. Kraven är till för att tillfredställa kunden och 

garantera en funktionerlig och hållbar byggnad enligt gällande byggregler och lagstiftning. Vilket 

byggsystem som används beror således på den typ av byggnad som skall uppföras. Inom avdelningen 

byggsystem utvecklas industriellt byggande av trä, kompletta system skräddarsydda för olika typer av 

byggnader tas fram. Byggmetoden prefabricerade element med stomme av skivsystem används idag 

vilket visas i figur 11. Stomsystemen som är av KL-trä, figur 12, eller limträ tillverkas och perfabriceras 

i Martinsons fabrik för att levereras ut till byggplatsen där monteringen sedan enkelt kan påbörjas och 

byggnaden uppföras. Martinsons är unika i Sverige när det gäller att kunna leverera ett komplett 

byggsystem för flerbostadshus. Allt från projektering, dimensionering, tillverkning, prefabricering av 

element, fraktplanering, montageplanering till färdig byggnad ingår i konceptet (Martinsons, 2013). 

 

 

Figur 11. Byggsystem med prefabricerade element och stomme av skivsystem. Källa: Martinsons 

 

 

 

Figur 12. KL-träskivan.  Källa: Martinsons 
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Nedan följer en förklaring på hur ett högt bostadshus i trä kan vara uppbyggt med avseende på 

standardbyggdelar enligt Martinsons byggsystem (Martinsons, 2013). 

Stommen kan byggas enligt balk-pelarsystem, se figur 13, om kunden efterfråga stora öppna ytor 

alternativt med bärande stabiliserande väggsystem, se figur 14, om kunden föredrar mer avgränsning 

av ytorna eller en kombinationslösning av de båda. Eftersom trästomme har låg egentyngd måste 

konstruktionen förankras mot lyftkrafter detta gör Martinsons genom att sätta in dragstag av stål som 

transporterar krafterna till grunden och stabiliserar bygganden. Denna lösning innebär att 

lastöverförande förankringar vid varje väggslut inte behöver beaktas (Stehn et al. 2008) 

 

Figur 13. Balk-pelar system. Källa: Martinsons    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Bärande stabiliserande väggar. Källa: Martinsons 
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Bjälklaget kan vara av typerna plattbjälklag eller kassett bjälklag. I båda fallen består bjälklaget av KL-

träskivan, figur 15. För att åstadkomma högsta effektivitet och prefabricera elementen så långt som 

möjligt i fabrik, föredrar Martinsons att leverera kassettbjälklaget, figur 16. Inom 

bostadsproduktionen tar installationsarbetet mycket tid och genom att i ett tidigt skede projektera 

byggnaden kan projektören placera ut elementen på lämpligt vis så de enkelt kan utföra 

installationsdragningen i fabriken och endast skarvning av installationerna behöver utföras på 

byggplatsen. Plattbjälklaget kräver att installationsarbetet utförs på byggplatsen då undersidan av 

bjälklaget inte har någon avgränsande horisontell skiva där man kan fästa in installationerna. Se figur 

17 och 18 för att se hur de olika installationerna kan placeras i kassettbjälklaget (Martinsons, 2013). 

 

 

 

 

 

Figur 15. Plattbjälklag i genomskärning MB-01-04 Källa: Martinsons 

 

 

 

 

 

   

 

Figur 16. Kassett-bjälklag i genomskärning. MBK-03-02 Källa: Martinsons 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Installationer runt kassettbjälklag. Källa: Martinson         Figur 18. Installationer i kassettbjälklag. Källa: Martinsons 
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Ytterväggarna skall alltid tillverkas som bärande. Den vanligaste ytterväggen är uppbyggd med 

grundmålad limträpanel ytterst följt av ett lager stående läkt, vindskyddsväv, plywood tre lager á 70 

millimeter isolering av mineralull, stående reglar samt mot insidan fuktspärr av byggfolie bärande 

skikt av KL-trä som för ner lasterna till grunden samt en inklädnad av invändig brandgips, enligt figur 

19 nedan. 

 

Figur 19. Standardyttervägg YV-15-01. Källa: Martinsons 

Bärande innerväggar kan vara av massivträ eller regelväggar. Då träregelväggarna inte har samma 

förmåga att ta upp vertikala laster passar massivträväggarna bättre för höga hus eftersom att de laster 

som skall föras ner till grunden är större än för ett litet hus. Om träregelväggarna ska ha en bärande 

funktion passar dessa bäst i enplanshus där lasterna är måttiga. Den vanligaste bärande innerväggen 

är uppbyggd med en brandgips på vardera sidan om en 120 millimeters KL-träskiva, enligt figur 20 

nedan. 

 

Figur 20. Bärande innervägg BILD IV-03-02. Källa: Martinsons 
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Mellanväggar som inte har bärande funktion behöver inte vara av massiv typ. Den vanligaste lägenhets 

avskiljande väggtypen är från insidan uppbyggd av två stycken brandgipsskivor, en 

konstruktionsplywood 120 millimeters isolering mellan träreglar samt en luftspalt mot den vägg som 

placeras på motsvarande sidan. Se figur 21 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Lägenhetsavskiljande vägg.  LS07-04 Källa: Martinsons 

Tak har inte varit standard att leverera som färdig modul men i projektet strandparken har Martinsons 

levererat detta. Ett exempel på hur en sådan modul kan vara uppbyggd ses i figur 22 nedan. Modulen 

består av invändig KL-träskiva sedan 800 millimeter mineralull, luftspalt samt ett yttertak av takpapp, 

strö, läkt och sedum. I figuren ses även ett takfönster. 

 

Figur 22. Tak i genomskärning. Ritning 25.4-130 från Strandparken. Källa: Martinsons 
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De byggnader som är över tre våningar ska dimensioneras för brandklass 1. Denna klass är den högsta 

brandklassen och stället krav på val av ytskikt, beklädnader samt byggdelarnas uppbyggnad.  

När det gäller ljudkrav är det oftast flanktransmission som är det största problemet när det gäller 

denna typ av konstruktionslösning. För att komma tillrätta med problemet används en polyuretanlist 

av märket sylomer för att bryta ljudets färdväg mellan våningarna. 

När man bygger i system med en hög prefabriceringsgrad krävs det också att man skyddar elementen 

mot fukt. Därmed används ett väderskydd vid montaget. Väderskyddet fungerar som ett stort tält med 

inbyggd travers. Det går enkelt att höja och sänka skyddet. Vid frakten emballeras elementen så att 

elementen skall vara fuktsäkrade.  
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3.4.1 Referensobjekt  

För att visa hur resultatet kan se ut efter att Martinsons byggdelar enligt den industriella 

byggnadskonsten monterats ihop till ett flervåningshus i trä presenteras två stycken referensobjekt. 

Limnologen är ett projekt som utfördes 2006-2009 där fyra stycken åttavåningshus i trä uppfördes i 

Växjö, se figur 23. Byggherre i projektet var Midroc Property Developement, arkitekt var 

Arkitektbolaget Kronoberg i Växjö och Martinsons hade hand om projektering, tillverkning och 

montering av den massiva trästommen. År 2010 vann Limnologen det Stora Samhällsbyggarpriset 

som första träbyggnadsprojekt. Genom ett samarbete mellan SP, träindustrin, Växjö kommun och 

Linné-universitetet har projektet även kunnat bidra till värdefull forskning inom området. 

(Westerlund, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Limnologen i Växjö. Källa: Martinsons 

Projektet Strandparken är Stockholms första åttavåningshus i trä, se figur 24. Detta projekt är också 

Martinsons största bostadsprojekt någonsin. Totalt ska 4 lägenhetshus med 124 lägenheter produceras 

i Sundbyberg Strandpark. Folkhem är byggherre och projektet innebär ett stort genombrott för 

träbyggandet och även för Martinsons som nordens största tillverkare av flerbostadshus i 

massivträ.(Westerlund, 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24. Strandparken i Sundbyberg. Källa: Martinsons 
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3.5 Bostadsprojektering 
Vid bostadsprojektering hos Martinsons ingår en rad olika uppgifter som skall utföras av olika roller 

och samordnas av en projektledare. Nedan presenteras definitionen enligt Martinsons för de roller 

som arbetar med bostadsprojektering åt avdelningen Byggsystem, i rollförklaringen ingår både interna 

och externa roller. De interna rollerna innebär att de har en tjänst på företaget medan de externa är 

med i processen men används där de behövs.  I bilaga 1 bifogas tjänstebeskrivningar som beskriver de 

åtaganden och arbetsuppgifter som förväntas för de roller som är anställda på Martinsons. 

Roller 

Avdelningschef: Ansvarig för kalkyl, projektledning samt konstruktion. Processägare över 

bostadsprocessen.  

Konstruktör: Direkt underställd avdelningschef kalkyl, projektledning och konstruktion. Upprättar, 
dimensionerar och granskar konstruktionshandlingar. Mer information finns i bilaga 1, 
Tjänstebeskrivning Konstruktör. 
 

Projekteringsingenjör: Direkt underställd avdelningschef ritavdelningen. Upprätta ritningar utifrån 

konstruktörens tillhandahållna förutsättningar. Mer information finns i bilaga 1, Tjänstebeskrivning 

Projekteringsingenjör. 

Arkitekt: Extern roll som upprättar arkitektritningar i samarbete med Martinsons personal. 

Konsult: Extern roll. Konstruktören samarbetar ofta med en extern konsult som hjälper till att ta fram 

bygghandlingar. 

Kalkylator: Direkt underställd avdelningschef kalkyl, projektledning och konstruktion. Upprättar 

kalkyler och göra gränsdragning enligt gällande regelverk. Mer information finns i bilga 1, 

Tjänstebeskrivningar Kalkylator 

Kalkylansvarig: Säkerställer att kalkylarbetet fungerar. Direkt underställd avdelningschef kalkyl, 

projektledning och konstruktion. Mer information finns i bilaga 1, Tjänstebeskrivningar 

Kalkylansvarig 

Försäljningsingenjör: Direkt underställd säljchef. Planerar och genomför försäljning och 

marknadsbearbetning. Mer information finns i bilaga 1, Tjänstebeskrivning Försäljningsingenjör. 

Kund: Extern roll. Kunden köper projektet. Ibland är kunden också beställare av projektet. 

Beställare: Extern roll. Är den som beställer projektet från Martinsons efter kundens önskemål. 

Bygg entreprenör: Extern roll. Sätter ihop byggnaden. 

Monteringsledare: Ingår i Martinsons entreprenad. Leder montaget av systembyggande i trä. 

Instruerar entreprenören hur bygganden skall monteras ihop. 

Produktionsledare: Ingår i Martinsons trä och såg. Leder arbetet ute i fabriken. 

Inköpsansvarig: Ingår i inköpsavdelningen. Ansvarar för alla inköp i koncernen. 

Logistikansvarig: Ingår i logistikavdelningen. Ansvarar för att optimera logistik för att frakta 

produkten. 
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Projektflöde 

Projekten förlöper enligt projektflödet i figur 25 nedan, vilken beskriver hur projekteringen förlöper 

från idé om färdig byggnad, preliminär specifikation av hur byggnaden skall se ut, vidare till skiss och 

offert, Konstruktion, projektledning, fabrikstillverkning av byggdelar, eventuell etablering av 

väderskydd och montagesystem, logistik och leverans, montage av stomme, tätt hus och slutligen en 

färdig byggnad. Detta är en principskiss över hur företaget arbetar sig från idé till färdig byggnad men 

det är ingen enhetlig projektmodell som företaget följer. Figuren finns även bifogad i Bilaga 1. 

 

Figur 25. Principskiss över flödet i ett bostadsprojekt. Källa: Martinsons.se 

För att se till att driva processen framåt finns det en rad stöddokument som idag används för att ta 

projektet från start till mål. Dokumenten presenteras i bilaga 1, Dokument förteckningen. 

Programvaror  

För att utföra aktiviteterna används programvaror som hjälpmedel. Nedan förklaras innebörden av 

dessa. 

Statcon-structure: Ett verktyg för att dimensionera pelare och balkar. Programmet är utvecklat för 

eurocode och dimensioneringskontroller utförs efter den norm som användaren väljer att tillämpa 

svensk eller norsk byggnorm. Beräkningar görs automatiskt i programmet med hjälp av metoden 

FEM-analys. (Consultec, 2013)  

Auto-CAD: Ritprogram utvecklat av Autodesk som används för att upprätta ritningar i 2D samt 3D 

format. (Autodesc, 2013)  

Ellips: Martinsons egna produktionsstyrningssystem där tillverkningsritningar matas in och sedan 

omvandlas till verklig produkt ute i fabrik. 

Word: Ordbehandlingsprogram tillhörande Officepaketet. (Microsoft, 2013)  

Excel: Kalkylprogram tillhörande Officepaketet. (Microsoft, 2013)  

Power point: Presentationsprogram tillhörande Officepaketet. (Microsoft, 2013)  
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Ritningar 

Projekteringens mål är att tillverka ritningar efter bygghandlingar 90 och BBR. Ritningarna blir först 

förhandskopior som skall granskas för att sedan successivt övergå till bygghandlingar. 

Bygghandlingarna tas fram med hjälp av BSAB 96-systemet som i sin tur baseras på iso-standarden 

SS-ISO 12006-2 och presenteras i ramverket: Strukturering av information om byggnadsverk- Del2: 

Ramverk för klassificering av information Här anges hur strukturering av information om 

byggnadsverk går till. (Byggtjänst, 2013)   

Alla ritningar som produceras läggs in i en ritningsförteckning som är uppbyggd i numerisk ordning 

utifrån gällande klassificeringssystem. Ritningsförteckningen tas fram så denna passar företagets 

mallstruktur. De ritningar som tas fram och struktureras i denna förteckning inom ett bostadsprojekt 

hos Martinsons beskrivs nedan. 

Arkitektritningar: Produceras av extern Arkitekt/Konsult i samråd med Martinsons, utefter dessa 

produceras sedan byggplatsritningarna.  

Byggplatsritningar : Är ett samlingsnamn för alla de ritningar som skickas ut till kunden och 

involverar planritningar, byggdelsritningar, detaljritningar och fraktritningar som utgör serierna 25.1 

25.4 25.6 25.7. Nedan kommer en beskrivning och exemplifiering på vad man kan se på varje ritning. 

Planritningar 25.1 

Visar byggnaden i ett horisontalsnitt över ett plan. Hos Martinsons produceras olika typer av 

planritningar, vilka listas nedan: 

 Ingjutningsplan: Visar en översikt på vart olika ingjutningsgods skall gjutas in i grunden. 

 Styrlistplan: Visar vart styrlisten skall placeras ut för att sedan placera väggarna på. Används 

på byggplatsen som underlag för utsättning. 

 Väggplan: Visar en översikt på vart väggblocken skall placeras. 

 Bjälklagsplan: Visar en översikt över hur bjälklaget skall placeras. 

 Sylomerplan: Visar en översikt över vart vilken typ av sylomerlist placeras ut.  

I bilaga 1, Ritningar bifogas exempel på dessa planritningar. 

Byggdelsritningar 25.4 

Redovisar hur de olika byggdelarna ser ut i genomskärning. Hos Martinsons produceras följande 

byggdelsritningar: 

 Väggsnitt: Visar vertikala och horisontella snitt av väggens uppbyggnad.  

 Bjälklagssnitt: Visar uppbyggnad av bjälklaget med ingående installationer. 

 Fönstersnitt: Visar fönstrets uppbyggnad.  

 Trapphus och balkongsnitt: Visar hur trappor och balkonger är uppbyggda.  

I bilaga 1, Ritningar bifogas exempel på dessa byggdelsritningar. 
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Detaljritningar 25.6  

Visar detaljerat hur olika byggdelar fästs ihop, de visar detaljlösningen. 

 Vertikala detaljer: Exempel finns bifogat i bilaga 1, Ritningar. 

 Horisontella detaljer: Exempel finns bifogat i bilaga 1, Ritningar. 

 Installations detaljer: Ritningarna visar de installationer som ingår i detalj. Dessa ritningar tas 

fram av en extern installationskonsult i samarbete med Martinsons. Exempel på följande 

installationsritningar finns bifogade i bilaga 1. 

o El 

o Vs 

o Vvs 

o Sprinkler 

Fraktritningar 25.7 

Visar i vilket ställage varje block skall placeras. På ritningen ser man ställaget och byggdelarna. 

Ritningen upprättas samtidigt som en monteringsordning upprättas. Se bilaga 1, Exempel 

Fraktritning. 

Tillverkningsritningar utvecklas från 25.4 

Ritningarna är till för att fabriken skall kunna producera de byggdelar som skall produceras. De 

utvecklas från de tidigare framtagna byggdelsritningarna 25.4 serien.  

 Elementritningar: Visar hur elementen som skall tillverkas ute i fabrik skall sättas samman. 

När ritningsförteckningen är sammanställd med alla dessa poster är projekteringsskedet över för 

projektet och produktionen kan ta vid.  
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4. Metod 

Kapitlet beskriver metodiken för hur examensarbetet har skapats och även metodiken för att komma 

fram till resultatet med hjälp av presenterade teorier och tillämpningar.  

4.1 Arbetsmetod  
Metodiken i detta examensarbete grundas på en kunskapsgrund baserad på projektledning och 

kunskaper i byggteknik som förstudie, för att kunna utvärdera Martinsons sätt att bedriva ett 

bostadsprojekt samt jämföra med olika idag förekommande projektmodeller och sedan utifrån detta 

ge förslag på utveckling och fortsatt arbete. Arbetsmetoden för att skapa manualen har gått ut på att 

själv arbeta som en projektledare där ett agilt-tillvägagångssätt tillämpats och manualen växt fram 

steg för steg.  Möten och praktiska genomgångar med de som arbetar på avdelningen byggsystem som 

projektledare, säljare, konstruktörer, kalkylatorer samt projekteringsledare har varit nödvändiga för 

att kunna kartlägga dagens arbetsmetod. För att metoden ska fungera krävs det att de inblandade 

parterna är intresserade av det slutgiltiga resultatet och insatta i arbetsgången. 

4.2 Verktyg 
För att kunna utföra examensarbetet har endel hjälpmedel krävts. För att producera resultatet, 

manualen, har Martinsons interna datorsystem med tillgång till bostadsprojektmappen där 

projektledaren och medarbetarna hittar dagens manualer och hjälpdokument behövts. Plancon har 

använts för att illustrera projektflödet vad gäller tid och resurser. En mappstruktur har även skapats 

på G: servern hos Martinsons Byggsystem där genvägar till respektive hjälpdokument finns bifogat. 

För att upprätta en manual i organisationens anda har det viktigt att befinna sig på arbetsplatsen och 

där ha tillgång till resurser som personal och stöddokument. 

4.3 Beskrivning 
Metodiken för att utföra resultatet i detta projekt började med att försöka skapa sig en uppfattning om 

vad det är projektledare och projektmedarbetare på Martinsons byggsystem gör från start till mål i ett 

bostadsprojekt. Sedan har milstolpar och tollgates identifierats för att sedan dela upp alla aktiviteter i 

lämpliga arbetspaket och lägga in i en generell projektmodell. Projektmodellen har med tiden utökats 

och gått från generell till mer specifik för företaget. För att utveckla manualen var det viktigt att snabbt 

göra en första prototyp baserad på den struktur som upprättats och via möten och genomgångar sedan 

förbättra denna modell successivt.  

Beskrivning för att upprätta en manual och strukturera upp flödet i ett projekt? 

1. Strukturera upp de skeden som ingår i projektet. 

2. Utarbeta aktiviteter, utifrån det flödet du ser. 

3. Vad görs i varje aktivitet?  

4. Gör en lämplig manualstruktur. 

5. Skriv in i manualen. 

6. Upprepa steg 1-5 till slutresultatet är accepterat och stämmer med organisationen idag.  

7. Illustrera allt i planCon 

 

För att hitta likheter med projektmodeller av traditionell- och agil-typ och sedan kunna identifiera 

lämpliga förbättringsåtgärder har metoden gått ut på att jämföra resultatet det vill säga den färdiga 

manualen, med olika projektledningsmetoder och försöka identifiera dokument som saknas eller som 

kanske specifikt skulle behövas för att underlätta för projektledaren. För att slutligen avstämma med 

organisationen om att den upprättade manualen är i enighet med arbetsmetoden idag utfördes en 
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workshop där deltagarna inom Byggsystem avdelningen fick framföra sina åsikter samt ge förslag på 

förändringar eller tillägg. Efter detta uppdaterades manualen en sista gång.  

Rapporten har upprättats parallellt med det att resultatet tagits fram med tonvikt på senare del av 

manualframtagningen eftersom det krävts mycket tid för att sätta sig in i en ny organisation och arbeta 

fram resultatet.  
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5. Resultat 

Resultatet har kontinuerligt tagits fram. Eftersom en projektmodell innehåller processer, roller samt 

styr- och beslutsdokument organiserat med anpassning till organisationen bidrar alla de olika 

delresultaten till den slutgiltigt föreslagna projektmodellen som företaget rekommenderas.  Modellen 

är en standardisering som företaget sedan kontinuerligt skall utveckla för att få en effektivare process.  

Resultatet delas upp i två delar. En del av resultatet består av det strukturerade projektflödet som 

också manualen utvecklats efter med kompletterande tidplan samt identifiering av mallar som fattas i 

manualen för att göra den mer komplett enligt den metod som det idag arbetas efter.  

I resultatet strukturering ingår: 

 Flödesstruktur 

 Manual baserad på flödesstrukturen 

 Exempeltidplan 

 Identifiering av mallar som skulle kunna underlätta för projektledaren och finnas med i 

manualen. 

Den andra delen av resultatet är en analys av vilka styr och beslutsdokument som bör ingå i 

projektmodellen men som i dag inte finns i organisationen. Denna analys är gjord på 

projektledningsnivå och innebär att de stöd och beslutsdokument som ingår i den traditionella och 

den agila projektledarens arbete har identifierats och förslag på förbättringar för att bli mer komplett 

enligt respektive teori presenteras. Denna resultatdel är till för att öka projektmognaden i 

organisationen och hjälpa projektledaren att få upp ögonen för hur man omsätter 

projektledningsteorierna i praktiken inom organisationen. Analysen gör att man kan arbeta mer 

strukturerat som projektledare och ökar medvetenheten om projektprocessen. 

I resultatet analys projektmodell ingår: 

 Identifierade beslutspunkter, styrdokument, hjälpdokument i bostadsprojekteringsprocessen 

enligt traditionell metod samt enligt Agil metod. 

 Förslag på kompletterande styrdokument, hjälpdokument enligt traditionell- och Agil metod. 
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5.1 Resultat strukturering 
Projektförloppet har kartlagts och sedan har en lämplig struktur på flödet upprättats och för att 

tydliggöra detta för den som arbetar med projektering på Martinsons kopplas även flödet och dess 

struktur ihop med det flödet som tidigare presenterats över hur Martinsons ser på flödet idag, enligt 

figur 26 nedan. Denna bild finns även bifogad i A3 format i Bilaga 2, Resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26. Flödesstruktur bostadsprojekt med de olika faserna och dess olika aktiviteter. 

 

Manual 

Manualen baseras på strukturen för bostadsprojektering som presenteras i figur 26. Förklaring på hur 

manualen skall läsas finns i de inledande sidorna i manualen, vilken bifogas i sin helhet i Bilaga 3.  

Exempeltidplan 

Förutom mallen och för att ytterligare tydliggöra projektflödet bifogas även utdrag ur den 

exempeltidplan som skapats i Plancon en separat se bilaga 2, Resultat, Exempeltidplan 

bostadsprojekt. Tidplanen är till för att komplettera manualen och bidra med ytterligare en dimension 

till projektmodellen. 

Identifiering av mallar som skulle kunna underlätta för projektledaren och finnas med i manualen. 

Förklaring på vilken typ av mall som skulle kunna förenkla projektledarens arbete samt i vilket 

sammanhang denna mall borde finnas med finns förklarat i tabell 4 på kommande sida. 
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Tabell 4. Förslag på mallar och stöddokument som idag fattas i manualen. Information om var i manualen det åberopade 

dokumentet bör finnas med, vilken typ av dokument som söks och vad det ska innehålla samt varför preciseras i tabellen. 

Var bör 

mallen/dok

ument 

finnas med i 

manualen? 

Typ av 

mall/stöddok

ument som 

eftersöks 

Vad ska finnas med i 

dokumentet/mallen? 

Varför? 

2.2.2.1 Låsa A-

ritningar 

 

Godkännande av 

att det blir 

bygghandling av 

A-ritningarna. 

Ett speciellt dokument som ska skrivas under om 

att alla olika parter ex. kund, konstruktör, 

konsult är överens om att 

Förfrågningsunderlaget är tillräckligt 

genomarbetat för att det ska bli bygghandlingar.  

Förtydligar alltså när det är dags att stämpla bygghandling. 

Ingen part skall i efterhand kunna komma och påstå att 

detta inte var den gällande överenskommelsen. 

2.2.2.5 Låsa 

detaljritningar 

Godkännande av 

att det blir 

bygghandling av 

detaljritningarn

a. 

Ett speciellt dokument som ska skrivas under om 

att alla olika parter ex. kund, konstruktör, 

konsult är överens om att 

Förfrågningsunderlaget är tillräckligt 

genomarbetat för att det ska bli bygghandlingar. 

Förtydligar alltså när det är dags att stämpla bygghandling. 

Ingen part skall i efterhand kunna komma och påstå att 

detta inte var den gällande överenskommelsen. 

2.2.3.2Tillverk

ningsritningar 

Checklista 

granskning 

tillverkningsritni

ngar för tak.  

 

Likanande checklistorna som finns idag för 

granskning av bjälklag och väggar. (Se 

stöddokument tillhörande kapitel 2.2.3.2 

Tillverkningsritningar.) 

Idag levereras endast tak till Standparken som är ett 

speciellt projekt men i framtiden kan det även bli fler 

projekt, då underlättar det att ha en checklista vid 

granskning av tak. 

2.2.3.3.2Tillve

rkningsritning 

in i 

produktionssy

stemet. 

 

Mall för att 

lägga in order i 

ellips-

byggsystem. 

Hur det går till att lägga en order i ellips-

byggsystem. Likande den som finns för 

internorder i ellips-såg. 

Underlättar för projekteringsingenjören som oftast är den 

som lägger in denna order. 

3. 

Genomförand

e produktion 

Checklista för 

kontroll av 

produktion 

Följ upp att produktionen går som den ska 

genom att pricka av på en tidplan hur läget 

ligger. Skriv ner avvikelser och om något förslag 

till att förbättra nuläget finns.  Upprätta 

checklista med punkter som kontrolleras varje 

vecka av projektledaren. Fabriken bör ha denna 

lista för att konkret se vilka förväntningar som 

ställs på dem för att hålla tidplanen. Det blir 

också mycket lättare för fabriksansvarig att veta 

vad som skall rapporteras till projektledaren. 

Lägg in ett möte via lync eller öga-mot-öga med 

veckoavstämning. Om det mot förmodan skulle 

vara omöjligt att ha mötet kan rapporteringen 

enkelt ske via mail dock bör det endast vara i 

nödfall. 

Bättre kommunikation mellan projektledaren och 

produktionen. Projektledaren har bättre koll på läget och 

kan därmed i ett tidigare skede avhjälpa problem som 

eventuellt kan uppstå. 
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5.Etablering 

av 

montagesyste

m 

Stöddokument 

för att ha koll på 

grundläggande 

information om 

montagesysteme

t. 

Ett dokument med de viktigaste tekniska 

detaljerna och kontaktuppgifter till projektledare 

Extoler bör upprättas för projektledaren. 

Tekniska data? Tider att sätta upp och flytta 

Vilka saker frågar ofta kunden om? osv?) 

 

Detta dokument skulle kunna hjälpa projektledaren i 

relationen med Kunden, då Projektledaren kan svara på de 

viktigaste frågorna men långt ifrån alla. 

6. Montering Checklista för 

kontroll över 

montaget. 

En mall som montageledarna varje vecka ska ha 

fyllt i och mailat till Projledaren för att få med 

alla avvikelser som rör monteringen. 

 

Gör att fler avvikelser i monteringen kommer till känna 

även för projektledaren. Ger möjlighet för processen att 

förbättras och effektiviseras. 

7. Uppföljning Mallar för 

uppföljning för 

avdelningarna:  

Ekonomi, 

Produktion, 

Montering, 

Projektering, 

Logistik mfl.   

Varje avdelning ser till att fylla i ett dokument 

där sammanställning över resultat, avvikelser, 

förslag till förbättringsåtgärder skall ha 

bearbetats och skrivits ner i en första version. 

Projektledaren samlar ihop dokumenten läser 

igenom och gör en sammanfattning på allt inom 

projektet. Noterar vad som gått bra och vad som 

gått mindre bra och möjliga 

förbättringsåtgärder. Projektledaren kallar till 

ett uppföljningsmöte där alla avdelningar 

medverkar och diskuterar utifrån 

sammanställningen.  Efter detta ändras det som 

ändras bör för att en effektivare process ska 

kunna tas fram eftersom. Ändringen ska givetvis 

vara förankrad i ledningsgruppen och beslutad 

att få genomföras av VD? 

Kommer att ge projektledaren och även de andra i 

projektgruppen mycket kunskap när man tvingas 

utvärdera  och diskutera situationen. Viktig punkt för att 

utveckla organisationen lyfta  ut avvikelser och få en 

effektivare process. 

Övrigt Dagboksmall Projektledaren bör föra dagbok för att 

dokumentera det dagliga arbetet. Sätt av 10 

minuter i slutet av dagen för att dokumentera 

dagens arbete. Lämplig mall borde tas fram för 

att detta ska gå så snabbt som möjligt. Vilka som 

kontaktats, resultat, avvikelser. Allt i hela 

processen går sedan att detaljstudera i dagboken 

och kan hjälpa organisationen att upptäcka vart 

det går att effektivisera. 

Även alla projektdeltagare uppmanas till samma 

kontinuerliga dagboksskrivande. 

 

 

 Design på mallar 

och 

stöddokument 

En enhetlig mallstruktur bör tas fram beroende 

på vilken typ av dokument det är. Nu ser allt 

olika ut och är oftast rätt gamla dokument. 

Eventuellt kanske huvuddokument bör ha ett 

utseende och stöddokument ett utseende. Då lär 

sig den som arbetar med dessa dokument att 

känna igen olika typer av dokument och vad de 

olika dokumenten står för. Annars bör det bara 

tydligt framgå på mallen vilken typ det är.  

Den som arbetar med dokumenten som hjälpmedel hittar 

enkelt informationen som denne person är i behov av. 
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5.2 Resultat analys projektmodell 
I figur 27 illustreras resultatet av identifierade beslutspunkter med tillhörande beslutsunderlag det vill 

säga hjälp och stöddokument som ingår, för att hjälpa till att ta beslut idag hos Martinsons. Analysen 

är utförd genom jämförelse mellan den framtagna projektmodellen och de beslutspunkter som finns i 

den klassiska traditionella projektmetodiken vilka presenterats i kapitlet 2.3.1 Traditionell 

projektledning och projektmodeller. I tabell 5 finns beslutsunderlagen för respektive beslut listade, 

hos Martinsons idag. Om det inte finns något beslutsunderlag eller det finns stark utvecklingspotential 

av beslutsunderlaget idag så finns det ett förslag på hur ett sådant material skulle kunna se ut 

numrerat lägst ut i tabellen och en tillhörande separat tabell, tabell 6, med vad detta förslag innebär.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 27. Identifierade beslutspunkter. 
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Tabell 5. Identifierade beslutspunkter, typ av beslut och beslutsunderlag hos Martinsons enligt traditionell projektlednings 

metod. 

Beslutspunkt Beslut hos Martinsons Typ av beslut 
Dokument 

 
Beslutsunderlag 

idag 
Åtgärds 

förslag 

(nr) 

Initiera projekt 1 

(BP 1) 

Kan vi skapa en offert? 

Ja/nej/kanske? 

Syfte och mål 

specificeras 

Ramarna för förstudien 

bestäms 1. 

 1. Checklista med punkter för att 

kunna lämna offert  

1. 

Initiera projekt 2 

(BP 2) 

Är det möjligt att skapa en 

offert utifrån det kunden 

önskar? 

Ramarna för förstudien 

bestäms 2. 

 4. Bedömningsmall 

5. Kommenterad planritning 

 

2. 

Avsluta förstudie 

(BP 3) 

Blir det order? 

Ja/Nej/Kanske 

Utse projektledare och 

projektdeltagare  

alternativt 

Beslut om att inte 

utföra projektet. 

 Mail,telefonsamtal,möte  och 

offert med de ingående 

dokumenten: 

10. Gränsdragningslista 

11. Byggdelar 

12. Byggdelsplaceringsritning 

2. 

Inled planering 

(BP4) 

Vad är det vi rent konkret 

skall leverara? 

Har vi sålt samma sak som 

kunden har köpt? 

Godkänn förstudien 

Bestäm ramar för 

planeringen 

Lägg fast projektets 

prioritering 

Uppdragsbeskrivning Offert med de ingående 

dokumenten: 

10. Gränsdragningslista 

11. Byggdelar 

12. Byggdelsplaceringsritning 

2. 

Starta 

genomförandet 

(BP 5) 

Hur ska 

genomförandet utföras? 

Godkänn planeringen  

Bemanna projektet 

Ge klartecken för att 

starta genomförandet 

 18.Tidplan 

19. Avvikelserapport 

Underlag från mapp 5 och 

offerten. 

3. 

Avstämning1 

(BP 6) 

Går projekteringen enligt 

planerat? 

Fortsätt projektet  

Alternativt 

Förändra projektet 

Lägesrapport 19. Avvikelserapport 

10. Tidplan 

4. 

Överlämna 

resultat1 

(BP 7) 

Överlämna 

bygghandlingar samt 

tillverkningsritningar 

Godkänn leverans  Produktions order godkänns i 

ellips. 

5. 

Avstämning2 

(BP 8) 

Går produktionen enligt 

planerat? 

Fortsätt projektet  

Alternativt 

Förändra projektet 

Lägesrapport 19. Avvikelserapport 

47. Leveransplan 

10. Tidplan 

6. 

Stäng projekt 

(BP9) 

Efterkalkylmöte Godkänn efterkalkyl 

Avveckla 

projektgruppen 

 

 Mall för projektråd 1 

Avvikelserapport 

ÄTOR 

7. 

Stäm av effektmål 

(BP10)  

Godkänn effektmål 

Har projektet skapat 

önskad nytta? 

  8. 
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Tabell 6. Förslag på beslutsunderlag som idag fattas hos företaget efter analys av traditionell projektledings metod. 

Åtgärds 
förslag 

(nr) 

Beslutspunkt Typ av beslut Åtgärdsförslag/ 
Förbättringsförslag 

Varför? 

1. Initiera projekt 1 

(BP 1) 

Syfte och mål 

specificeras. 

Ramarna för 

förstudien 

bestäms. 

Utveckla befintlig checklista 

kontrollera om den behöver utvecklas 

för att möta bedömningens krav? 

 

Inför att projektledaren i detta tar 

fram ett dokument med de analyser 

som skall utföras inom projektet. 

Underlättar specificering av syfte 

och mål. 

 

 

Gör det lättare att sedan hålla reda 

på vilka analyser som skall utföras 

ex intressentanalys osv. 

2. Initiera projekt 2 

(BP 2, 3,4) 

Ramarna för 

förstudien 

bestäms. 

Inför Kravspecifikation– Skriv ner 

produktkrav projektkrav och 

förutsättningar med projektet tydligt i 

en kravspecifikation. * 

Underlättar bedömningen om det 

är möjligt att skapa offert samt 

kommunikationen med kunden. 

Samt underlättar för den som 

skapar tidplanen i nästa skede.  

3. Starta Genomförande 

(BP 5) 

Godkänn 

planeringen  

Bemanna projektet 

Ge klartecken för 

att starta 

genomförandet 

Inför Projektplan* Underlättar för genomförandet då 

det finns mer underlag för 

konstruktören, projektledaren 

m.fl. Inläsningen blir mer korrekt 

redan från början. 

4. Avstämning 1 

(BP 6) 

Fortsätt projektet  

Alternativt 

Förändra projektet 

Inför bättre avstämningsdokument 

samt mer kontinuerlig 

kommunikation med fabrik.  

Lättare att upptäcka om man inte 

ligger i fas med planen och både 

fabriken och projektledaren förstår 

bättre vilka krav som ställs och vad 

som bör produceras varje vecka. 

5. Överlämna resultat 1. 

(BP 7) 

Godkänn leverans Inför att produktionen skickar över 

produktionsplanen. Idag godkänner 

projektledaren sin egen order. 

Bra för projektledaren för att 

kunna följa upp hur produktionen 

går. 

6. Avstämning 2 

(BP 8) 

Fortsätt projektet  

Alternativt 

Förändra projektet 

Utveckla lägesrapportering.  Produktionen och projektledaren 

bör upprätta ett dokument med 

sådant som bör rapporters varje 

vecka. Även muntligt möte bör 

upprättas för att bättre lägesstatus 

ska kunna urskiljas och avvikelse 

stoppas i tid. 

7. Stäng projekt 

(BP 9) 

Godkänn 

efterkalkyl 

Avveckla 

projektgruppen 

 

 Sammanställ projektet i stort och 

inte endast ekonomin. Förslag på 

hur detta skulle kunna utföras 

finns i tabell 4 kap 5.1. Ge feedback 

till alla projektdeltagare. 

8. Stäm av effektmål 

(BP 10) 

Godkänn effektmål 

Har projektet 

skapat önskad 

nytta? 

 Denna punkt utförs inte idag. 

Följ upp mot kunden förslagsvis 

0,5 år efter projektslut för att 

kontrollera om de är nöjda. 

*Djupare förklaring av vad som borde ingå redovisas på följande sida. 
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Nedan följer en förklaring till de åtgärdsförslag som markerats med * i tabell 6 på föregående sida, 

numrerade efter det åtgärdsförslag  förklaringen tillhör. 

2. Det kan vara värt att ha en lista där det spaltas upp vad som görs under förstudiefasen= 

förarbetesfasen i den utarbetade projektmodellen för Martinsons. Eftersom bedömningen utförs kan 

det vara vettigt att föra ner det man gör på separat papper och pricka av i en lista när detta är utfört. 

Detta kommer förenkla överlämningen och inläsningen för övriga KPK-avdelningen. Då det finns mer 

dokumenterade resultat att presentera. Exempel på aktiviteter som kan vara bra att ha dokumenterat 

och utfört innan initiering projektering tar vid: 

Bakgrund syfte mål- (skall vara dokumenterat redan efter att kunden kontaktat och checklistan fyllts i 

i beslutspunkt initiera projekt 1)  

Kravspecifikation- (Produktkrav, projektkrav och förutsättningar bör skrivas ned ordentligt i ett 

dokument som också är påskrivet av kunden. Det skadar inte heller att visa utefter vilken 

projektstruktur arbetet förlöper så kunden och den egna organisationen förstår vilka förutsättningar 

som råder.) 

Avgränsningar -(Utförs av kalkylatorn under bedömningen bör dokumenteras i lämpligt dokument.) 

Omfattning- (Bedöms av kalkylatorn under bedömningen bör dokumenteras i lämpligt dokument.) 

Nulägesanalys- (Görs ej idag, kan göra det enklare för att ta reda på vad som kan komma att påverka 

projektet.) 

Intressentanalys- (Görs ej idag. Kan underlätta för dokumentering av vem som kan vara nästa 

målgrupp att rikta in sig på vad gäller exempelvis marknadsföring.) 

3.  Projektplanen bör innehålla: 

 Underlag: Bakgrund syfte mål, Kravspecifikation, Avgränsningar, Omfattning, Nulägesanalys, 

Intressentanalys. Gör man dessa bitar tidigare är det enkelt att läsa igenom och sammanfoga 

med dokumentet. 

 Tid-och resursplan. 

 Milstopleplan 

 Bifogad budget  

 Avvikelserapport (finns idag) 

 Kontaktlista upprättad utifrån grov informationsplan 

 Rollbeskrivning av projektgruppen  

 Riskanalys 
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Samma analys som tidigare har även utförts med Agil syn på projektet, den främsta skillnaden från 

föregående analys är att dokumenten som projektledaren använder sig av i agil metodik är färre till 

antal och omfattning. Då agil-projektledning bygger på timeboxingprincipen och inte på att en viss 

mängd arbete skall vara utfört för att få gå vidare till nästa fas så innebär detta att det agilaprojektet 

inte skall styras av beslutspunkter. Analysen inspireras därför av agil-anda med fokus på de dokument 

som en agil-projektledare bör använda enligt de teorier som presenterats i kapitlet Agila metoder. 

Identifierade beslutspunkter redovisas i figur 28. I tabell 7 på följande sida ses vilka dokument som är 

identifierade hos Martinsons idag och de tillhörande åtgärdsförslagen där beslutsunderlaget anses 

kunna utvecklas redovisas i tabell 8 på sida 62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28. Identifierade Beslutspunkter enligt Agil syn på projektledning. 
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Tabell 7. Identifierade beslutspunkter, typ av beslut och beslutsunderlag hos Martinsons enligt Agil projektledningsmetod. 

Beslutspunkt Beslut hos 

Martinsons 

Typ av beslut 
Dokument 

 
Beslutsunderlag 

idag 
Åtgärds 

förslag 

(nr) 

Initiera uppdrag 

(BP1) 

Kan vi skapa en offert? 

Ja/nej/kanske? 

Syfte och mål specificeras 

 

 1. Checklista med punkter för 

att kunna lämna offert  

9. 

Initiera uppdrag 

(BP 2) 

Är det möjligt att skapa 

en offert utifrån det 

kunden önskar? 

 

Prioriteringar och ramar för 

uppdraget bestäms. 

Uppdragsbeskrivn

ing 

4. Bedömningsmall 

5. Kommenterad planritning 

 

10. 

Initiera uppdrag 

(BP 2) 

Blir det order? 

Ja/Nej/Kanske 

Utse projektledare och 

projektdeltagare  

alternativt 

Beslut om att inte utföra projektet. 

Uppdragsbeskrivn

ing 

Mail, telefonsamtal, möte och 

offert med de ingående 

dokumenten: 

10. Gränsdragningslista 

11. Byggdelar 

12. Byggdelsplaceringsritning 

10. 

Initiera uppdrag 

(BP 2) 

Vad är det vi rent 

konkret skall leverara? 

Har vi sålt samma sak 

som kunden har köpt? 

Godkänn förstudien 

Bestäm ramar för planeringen 

Lägg fast projektets prioritering 

Uppdragsbeskrivn

ing 

Offert med de ingående 

dokumenten: 

10. Gränsdragningslista 

11. Byggdelar 

12. Byggdelsplaceringsritning 

10. 

Starta 

genomförandet 

(BP3) 

Hur ska 

genomförandet 

utföras? 

Godkänn planeringen  

Bemanna projektet 

Ge klartecken för att starta 

genomförandet 

Planering 18. Tidplan 

19. Avvikelserapport 

Underlag från mapp 5 och 

offerten. 

11. 

Avstämning1 

(BP 4) 

Går projekteringen 

enligt planerat? 

Fortsätt projektet  

Alternativt 

Förändra projektet 

Lägesrapport 19. Avvikelserapport 

10. Tidplan 

12. 

Överlämna 

resultat1 

(BP 5) 

Överlämna 

bygghandlingar samt 

tillverkningsritningar 

Godkänn leverans. 

Frigör projekteringsresurser. 

 Produktionsorder godkänns i 

ellips. 

13. 

Avstämning2 

(BP 6) 

Går produktionen 

enligt planerat? 

Fortsätt projektet  

Alternativt 

Förändra projektet 

Lägesrapport 19. Avvikelserapport 

47. Leveransplan 

10. Tidplan 

14 

Överlämna resultat 

(BP 7) 

Efterkalkylmöte Godkänn leveranserna 

Avveckla projektgruppen 

Frigör projektledaren 

 

 Mall för projektråd 1 

Avvikelserapport 

ÄTOR 

15. 

Stäm av effektmål 

(BP 8) 

 Godkänn effektmål 

Har projektet skapat önskad nytta? 

  16. 
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Tabell 8. Förslag på beslutsunderlag som idag fattas hos företaget efter analys enligt Agil projektledings metod. 

Åtgärds 

förslag 

(nr) 

Beslutspunkt Typ av beslut Åtgärdsförslag/ Förbättringsförslag Varför? 

9. Initiera  uppdrag 1 

(BP 1) 

Syfte och mål 

specificeras. 

Ramarna för 

förstudien bestäms. 

Utveckla produktlogg som motsvarar 

Uppdragsbeskrivning. Här specificeras tydligt mål 

och krav. Checklistan kan användas för detta se 

däremot över om den bör kompletteras för att 

lättare kunna skriva över uppgifterna i 

produktloggsdokumentet och eventuellt 

komplettera dess senare i planeringsskedet. 

Underlättar specificering av mål 

och krav. 

10. Initiera uppdrag 2 

(BP 2) 

Utför förstudie. Identifierad uppdragsbeskrivning idag utvecklas 

med Intressentanalys, Visionsdokument, 

Kommunikationsplan för att klargöra projektets 

orsak, nytta och tidsrymd, genomförs gärna i 

work-shop form. 

Underlättar bedömningen om det 

är möjligt att skapa offert. Samt 

underlättar för den som skapar 

tidplanen i nästa skede. 

11. Starta 

Genomförande 

(BP 3) 

Godkänn planeringen  

Bemanna projektet 

Ge klartecken för att 

starta genomförandet 

Inför utökad planering. I form av 

närzonsplanering. I planeringen skall Visionsplan, 

Färdplan, Leveransplan, Etapplan samt daglig plan 

ingå. 

Underlättar för genomförandet då 

det finns mer underlag för 

konstruktören, projektledaren mfl. 

Inläsningen blir mer korrekt redan 

från början då alla har större 

övergripende koll på projektet. 

12. Avstämning 1 

(BP 4) 

Fortsätt projektet  

Alternativt 

Förändra projektet 

Utveckla lägesrapporten med leveransplan på 

projektets leverans av delprodukt samt etapplan 

som blir avstämningsdokument för genomförande 

projekteringsskedet. 

Lättare att upptäcka om man inte 

ligger i fas med planen och både 

fabriken och projektledaren förstår 

bättre vilka krav som ställs och vad 

som bör produceras varje vecka. 

13. Överlämna 

resultat 1. 

(BP 5) 

Godkänn leverans Inför att produktionen skickar över 

produktionsplanen. Idag godkänner 

projektledaren sin egen order. 

Större säkerhet på att det blir rätt i 

produktionen då 

produktionsledningen är tvingad 

att sätta sig in i detta för att 

godkänna. 

14. Avstämning 2 

(BP 6) 

Fortsätt projektet  

Alternativt 

Förändra projektet 

Utveckla lägesrapporten med leveransplan på 

projektets leverans av delprodukt samt etapplan 

som blir avstämningsdokument för 

genomförandeskedet. 

Produktionen och projektledaren 

bör upprätta ett dokument med 

sådant som bör rapporters varje 

vecka. Även muntligt möte bör 

upprättas för att bättre lägesstatus 

ska kunna urskiljas och avvikelse 

stoppas i tid. 

15. Överlämna 

resultat 

(BP 7) 

Godkänn leveransen 

Avveckla 

projektgruppen 

Frigör projektledaren 

 

Överlämningen kan utvecklas och har kunden 

löpande varit med och tagit emot delresultat är det 

möjligt att nu leverara hela byggnaden med 

mindre antal fel att åtgärda vid slutbesiktning. 

Skapa en resultatrapport  

Sammanställ projektet i stort och 

inte endast ekonomin. Förslag på 

hur detta skulle kunna utföras 

finns med. Ge feedback till alla 

projektdeltagare. 

16. Stäm av effektmål 

(BP 8) 

Godkänn effektmål 

Har projektet skapat 

önskad nytta? 

Inför en uppföljning mot resultatrapporten som 

tidigare skapats. 

Denna punkt utförs inte idag. 

Följ upp mot kunden förslagsvis 

0,5 år efter projektslut för att 

kontrollera om de är nöjda. 
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6. Diskussion och slutsatser 

I kapitlet diskuteras hur/om syfte och mål har uppnåtts med rapporten. Varför åtgärderna skulle 

kunna göra nytta i bostadsprojekteringsprocessen och organisationen i stort. Vilken metod som verkar 

passa bäst för projektering av höga bostadshus i trä hos Martinsons? Vilka bitar som bör plockas från 

traditionell projektledning och varför samt vilka metoder som bör plockas från agil projektledning och 

varför. Hur passar den ”slutgiltiga modellen” med Martinsons filosofi? Vad gör just denna modell till 

ett hållbart förslag? Hur kan företaget använda sig av resultatet i framtiden? Även de risker som 

förekommer då man påbörjar förbättringsarbete vad gäller arbetsprocessen diskuteras, samt förslag på 

behov av kommande forskning. 

5.1 Diskussion 
Syftet och målsättningen anses vara uppnådda. Strukturen och manualen som arbetats fram har fått 

mycket positiv feedback av Martinsons som är beställaren av projektet. Den tvärvetenskapliga 

kunskapsbasen har definitivt bidragit med nytta för företaget då de nu har en bild som kan 

kommuniceras på företaget angående hur projekteringen är tänkt att förlöpa. Nu har företaget en 

standard som successivt kan utvecklas och effektiviseras.  

Att denna process i framtiden kommer bli mer hållbar uppfylls genom att det förmodligen kommer bli 

lättare för den som arbetar med projektering att upptäcka när denna inte är på banan och slösar tid på 

fel saker. Det kommer således kunna sparas tid på en effektivare projekteringsprocess. Även inlärning 

av nya medarbetare förmodas bli enklare och mindre tidskrävande då den nye vet vad som förväntas 

att denne skall utföra eftersom processen förlöper. Ekonomisk hållbarhet kan säkerligen vinnas på 

sikt. Den sociala hållbarheten förbättras inom organisationen genom att den som arbetar får en 

tydligare struktur att följa, främst den som är ny på företaget som slipper känna sig vilsen. Om alla 

arbetar efter modellen kommer också kommunikationen att kretsa runt denna och andan som skapas 

gör att medarbetarna trivs och förstår sin tillhörighet i gruppen. En lärande organisation skapas med 

strukturen som grundmodell. Den ekologiska hållbarheten kommer i och med en effektivare 

projekteringsprocess kunna bidra till att träbyggande kan konkurrera bättre på marknaden, då 

kostnaden för projekteringen kan sänkas. 

Att visa vilken nytta det finns med att analysera företagets nuvarande projektmodell utifrån olika 

projektledningsteorier har utförts i kapitel 5.2 och levererar förslag och uppslag på vilka dokument 

som, enligt de strikta modellerna, anses fattas. Av dessa dokument anser inte jag att alla behöver 

användas utan man bör testa vilka som skulle hjälpa projektledaren. Det finns däremot alltid en 

välmotiverad förklaring till vad Martinsons skulle kunna ha för nytta av dokumentet.  

De dokument som idag kan motsvara huvud och stöddokument är:  

Uppdragsbeskrivning- offert med ingående dokument 

Projektplan- startmötesprotokoll 1, tidplan 

Lägesrapport- avstämning av tidplan 

Det saknas alltså massa dokumentation om man ska lyssna till en renlärig traditionell projektledare. 

Men enligt mig skulle endast en del av den dokumentation från den traditionella projektledningen 

hjälpa projektledaren. Genom att ta på sig den agila projektledarens glasögon har också en rad 

dokument kunnat påvisas. Då den agila- projektledningen förespråkar mindre dokumentation och mer 

kommunikation kan man försöka reda ut vilka dokument som fattas enligt de båda synsätten och då 

kan det konstateras att den information som jag anser fattas enligt båda modellerna och är mest 
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behövda idag är Uppdragsbeskrivning, Kravspecifikation, bättre uppföljningsrutiner vad gäller både 

löpande avstämningar med exempelvis fabrik men även att införa en utvärdering och sammanfattande 

slutrapport. Martinsons har mycket att vinna på att införa uppdragsbeskrivning och kravspecifikation 

för att förtydliga krav, syfte och mål med projektet från både kundens och den egna 

projektorganisationens sida så tidigt i förloppet som möjligt. De är mycket viktigt att kunna visa och gå 

tillbaka till detta dokument för båda parter för att förstå vad det var man köpte i projektets början.  

Dokumenten kan upprättas parallellt med den övriga dokumentation som utförs för att sedan med 

tiden arbetas in i organisationen och ersätta en del andra dokument som används idag. 

 Att börja följa upp projekten bättre kan om man gör det på ett effektivt sätt säkerligen kunna bidra till 

att man får ut mer erfarenheter ur gamla projekt och har dessa erfarenheter dokumenterats i en 

slutrapport kommer det också vara mycket lättare att i framtiden lära organisationen att inte göra om 

samma gamla misstag igen. Jag tror det är viktigt att försöka bortse från den ekonomiska 

uppföljningen och även försöka följa upp alla andra bitar. Ett tips för att inte göra det här med 

uppföljning till en så stor grej är att göra en slutrapport enligt den agila projektmetodiken där man tar 

med de tre viktigaste erfarenheterna av hela projektet, tidstjuvar viktiga händelser som påverkat 

resultatet och åtgärdsförslag för att lära sig att göra momentet: slutrapport. 

Ur den traditionella synvinkeln blir det förslagen 2,4,6,7 och 8.  Ur den agila synvinkeln blir det 

förslagen 9,10,14,15,16 som blir de jag anses först skall prioriteras. De flesta av dessa sammanfaller och 

är sådant som organisationen sinsemellan bör komma överens om hur det faller de anställda i smaken.  

Att planeringsbiten väljs som mindre viktig är för att verksamheten verkar idag fungera bra trots att 

inga speciella planeringar mer än möten och tidplaner utförs. Vilket gör att jag anser att det är 

viktigare att börja förändra med kravspecifikation och uppdragsbeskrivning för att få in rutinen och 

det inte skall blir för mycket ändringar på en gång. 

Riskerna med att införa en enhetlig projektmodell är att den som arbetar med projekteringen idag 

väljer att fortsätta gå sin väg och inte har inställningen att ändra någon del för att försöka arbeta efter 

standarden. Förändringar är som sagt jobbiga för folk att genomföra. Detta skulle kunna bidra till 

uteblivet resultat eller försämrat resultat för utvecklingen av organisationens kompetens vad gäller 

projektarbete. Det som tala för att personalen kommer vara villig att göra vad de kan för att följa 

standarden är att den är utarbetad av en extern person som har försökt sammanställa allas olika syn 

på processen till en enhetlig syn vilket har bidragit till att varje person som idag är inblandad kan 

känna igen sig i strukturen. Känner man igen sig och tycker att den motsvarar dagens arbetssätt väl är 

det enklare att börja ta till sig modellen och se vad en ändring av en liten punkt kan göra. Dessutom 

tränas organisationen parallellt med det traditionella projekteringsarbetet i att arbeta enligt Lean med 

5:s metoden, en del ingår också i förbättringsteam som arbetar för att driva ut slöserier. I en sådan 

företagsanda är det lättare att förändra och engagera medarbetare att arbeta effektivare.  

Man bör dock inte tro att detta är det enda och rätta svaret för en fulländad projektmodell utan de som 

arbetar inom detta område bör också godkänna att de här dokumenten kommer att öka deras 

förståelse och effektivitet i processen. Annars tror inte jag att åtgärderna kommer att göra någon nytta 

i organisationen. Det ska vara motiverat från personalen varför dessa dokument skall införas. Hela 

tiden har det industriella byggandet av hus i trä legat i bakgrunden för bedömningen.  

Fördelar som kan uppnås i projekteringen som är indirekt kopplad till byggmetoden är: 

 Färre avvikelser mellan vilken person som tar fram ritningarna och därmed högre säkerhet på 

att blocken ute i fabrik blir korrekta vilket är en förutsättning för att industriellt byggande ska 

kunna förlöpa utan produktionsstopp.  
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 Högre medvetande om projektprocessen hos konstruktören gör att denne kan lägga mer av sin 

tid på innovation inom träbyggande och utveckla nya lösningar som bidrar till ett smidigare 

montage och högre kvalitet.  

Då bostadsprojekt kan skilja sig åt rätt mycket beroende på kunden och/eller beställarens krav 

kommer alltså projektets behov också att variera, vilket också Ljung tar upp i sin forskning 2011. Att 

bli bättre på att ställa projektdiagnos är något som eventuellt skulle kunna utveckla organisationen i 

sitt arbete med projektledning. I resultat analys projektmodell visas ett exempel på hur en analys av 

företagets projektmodell kan gå till vilket enligt mig också kan bidra till att öka projektmognaden i 

organisationen. 

Utifrån lean-perspektiv har ett förbättringsarbete genom standardisering inom projektledning utförts 
och gett nya insikter i hur detta område har tydlig koppling till industrielltbyggande idag. Inom de 
flesta branscher idag går effektivisering ut på att vinna pengar. Jag anser dock att detta hämmar en 
organisations utveckling vad gäller projektkompetens. I enlighet med lean-principerna anser jag att för 
att man ska se nyttan med att göra en effektivisering måste tid finnas till utvärdering. Att öka 
kunskapen inom projektledning inom organisationer är en viktig del i att skapa en hållbar framtid. Om 
projektdeltagarna är medveten om vilken metod man har och vilken struktur man arbetar efter är jag 
övertygad om att det går att motivera individerna att utvecklas och bidra till en proffsigare 
organisation.  
 
Resultatet av förbättringsarbete av denna typ återfinns i följande lean-principer:  
 
1. Basera besluten på en långsiktig strategi, även om det innebär ekonomiska 
    Förluster på kort sikt. 
 
2. Skapa ett kontinuerligt flöde så att problemen blir synliga. 
 
4. Jämna ut arbetsbelastningen. 
 
6. Standardiserade arbetsuppgifter är grunden för ständiga förbättringar 
    och de anställdas delaktighet. 
 
7. Använd visuella styrmetoder för att skapa kontroll och för att belysa 
    eventuella problem. 
 
9. Utveckla ledare som verkligen förstår sig på arbetet, lever efter filosofin 
    och lär ut den till andra. 
 
10. Utveckla enastående individer och team som följer företagets filosofi. 
 
13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, samt överväg alla möjligheter. 
     Implementeringen av besluten ska genomföras snabbt. 
 
14. Bli en lärande organisation, genom reflektion och ständiga förbättringar 
    (Kaizen). 

  

Innan jag började med detta trodde jag att jag skulle hitta den ”optimala projektmodellen” och sedan 

bara kunna lägga in de delar som ingick i varje del av denna modell. Det blev snarare tvärt om, en 

massa information sammanställdes och jag skapade min bild av det hela, såklart med projektledning 

och byggkunskaper som grundtanke. Sedan skapade jag utifrån mig själv den enklaste struktur jag 

kunde se och började utifrån detta sedan att utveckla modellen eftersom. En viktig insikt med arbetet 

var att jag det finns ingen mall och inga verktyg som är optimala och passar för ett visst typ av projekt, 
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vilket även bekräftas av Ljung (2011) . Detta är motiveringen till varför ljung kommit att forska om 

särdrag inom hos projekt: 

Min resa gick från en nästan religiös övertygelse om generella teknikers och 

projektmodellers förträfflighet, via tvivel om den generella giltigheten, till en personlig 

övertygelse om att förståelse för projektens särdrag i sig är viktigare än kunskap om 

verktygen och modellerna (Ljung, 2011 s. 40). 

Modellen måste alltid anpassas till verksamheten mer eller mindre. Att veta om detta gör ett man kan 

återknyta till en viss egenskap hos en projektledare som inte kan ersättas av teorier och modeller, 

nämligen att kunna läsa av omgivningen och ta hänsyn till alla de mänskliga faktorer som finns. Jag 

kan således konstatera att det är oerhört viktigt för en projektledare att ha kunskap om teorierna men 

minst lika viktigt att använda sig av personliga egenskaper som inte är uppbyggda utifrån akademiska 

poäng även denna insikt hittade jag senare respons på i ljungs forskning. 

Att göra en sådant här examensarbete har bidragit till att jag har utvecklat min förståelse i hur en 

projektorganisation inom byggbranschen fungerar samt vad en projektledare gör. Det har varit viktigt 

att våga testa och tro på det man gör. Att tidigare inte arbetat inom just denna organisation kan ha 

varit bra så att synen på processen blev objektiv. Detta är så tvärvetenskapligt att man ibland undrar 

hur man ska motivera det som område som faktiskt tillhör byggtekniken, jag har också med tiden 

tvekat men insett att man måste ha bra koll på ritningar, projektering, produktion och arbetet inom 

branschen helt enkelt. Det går inte att sätta fingret exakt på vad men en samlad kunskap om byggande 

tror jag är grundläggande för att åstadkomma denna typ av processförbättringsarbete och skapa 

användbarhet av det ute i verkligheten genom att kombinera det med projektledningen.  

5.2 Slutsatser 

Slutsatser av detta examensarbete är att: 

Hållbara projektmodeller behövs inom byggprojektering för att kunna effektivisera och förenkla 

bostadsprojekteringsarbetet och på så vis även bidra till en framtida utveckling av byggande av höga 

bostadshus i trä. Ett behov av ökad kunskap om projektledning och projektledare som besitter denna 

typ av tvärvetenskapliga kompetens behövs inom byggsektorn för att driva utvecklingen av byggande i 

trä. 

En annan slutsats är att den metodstandard som skapats är det första steget i rätt riktning för ett 

större processarbete. Rekommendationer på hur detta kan utföras presenteras i kap 5.3.  

5.3 Rekommendationer 
Om det är accepterat hos alla parter att man väljer att se processen enligt den framtagna modellen är 

mina rekommendationer till Martinsons att börja bearbeta manualen och modellen.  

Martinsons bör se över åtgärdsförslagen som ges i kap 5.1, för att komplettera manualen och därmed 

förbättra processen. Förslagsvis i work-shop form på företaget så att alla får säga sin mening.(Kräver 

att de som närvarar är insatta i manualen). Efter det kan de mallar som behövs utarbetas av 

förbättringsteamen 

När detta är gjort kan man börja kolla mer på själva modellen och förslagen från kap 5.2 och göra 

samma sak för att utveckla organisationen i att arbeta med dokument enligt projektlednings-teorierna. 

De dokument jag rekommenderar att börja arbeta fram är: Uppdragsbeskrivning, Kravspecifikation, 

bättre uppföljningsrutiner vad gäller både löpande avstämningar med exempelvis fabrik men även att 
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införa en utvärdering och sammanfattande slutrapport parallellt med processen. Dokumenten bör 

också godkännas och arbetas fram av alla inblandade under förslagsvis work-shop form.  

5.4 Fortsatt arbete 
Ett kontinuerligt förbättringsarbete av både manualen och processen i enighet med TPS principer och 

lean filosofin.  

Att arbeta för att på sikt kunna utveckla en web-version. Om en webbaserad version skall upprättas är 

det viktigt att mallar och hjälpdokument är väl utarbetade för varje steg i processen och de som 

arbetar bör vara väl insatta i manualen innan man gör en web-version. Utveckla med fler dokument 

och mallar. Låt de anställda i grupper ta fram några nya mallar för varje moment och eller samlas en 

gång i månaden och ta in förslag på utveckling av manualen. 

Det skulle även vara intressant och ta reda på om det går att mäta modellens effektivitet genom några 

parametrar förutom ekonomi. Exempelvis om medarbetaren känner sig mer strukturerad sedan den 

nya modellen togs in i organisationen. Eller varför organisationen valde att inte arbeta med modellen? 

Jag ser ett behov av mer forskning som är förknippat med fallstudier ute i arbetslivet för att sedan 

kunna utveckla och komplettera den typ av forskning som Ljung har bedrivit om hur man hittar 

metoder att förstå sig på projekt och leda dem på ett framgångsrikt sätt.  

Forskning på hur olika implementerade projektledningsmetoder inom systembyggande har gått skulle 

behöva finnas för att alla som sysslar med processen får upp ögonen för hur man bör göra och varför. 

Finns det forskning och ett exempel som säger hur man borde göra är det lättare att motivera i 

organisationen. 

För att få bredare kunskaper om byggande av höga bostadshus i trä ser jag ett behov av att tydliggöra 

och sprida kunskaperna om varför kraven på kompetens inom projektledning idag är viktigare än 

tidigare för att kunna konkurrera bättre på bostadsmarknaden och bli ännu duktigare på att bygga 

bostäder i trä samt ändra samhällets syn på träbyggande.  
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Titel: 

Tjänstebeskrivning - Konstruktör 

Dokumentansvarig: 

Håkan Risberg 
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Direkt underställd avdelningschef kalkyl, projektledning och konstruktion. I övrigt 

hänvisning till företagets organisationsplan. 

 

Tjänsteinnehåll  

 

Ansvar och arbetsuppgifter 

 Upprätta konstruktionshandlingar (K-beräkningar och kontrollplaner) enligt 

gällande regelverk, BBR, Eurokod m fl. Dessa ska fungera som underlag för 

ritavdelningen. 

 Dimensionera kostnadseffektiva och montagevänliga konstruktioner. 

 Granska andra konstruktörers handlingar. 

 Granska ritarnas handlingar 

 Informera projektledare och vid avvikelser från kalkylen. 

 Delta i FoU projekt relaterat till punkterna ovan. 

 

Befogenheter 

 I samråd med kund och projektledare bestämma konstruktionen av det aktuella 

projektet. Offertkonstruktionen används som utgångspunkt. 

 

Kompetenser 

Fackkunskap Statikberäkningar 

Byggnadsfysik 

 Dimensionerings- och hållfasthetsberäkningar av byggnadsverk 

 Materialkunskap, trä och stål 

 

Regelverk BBR, EKS, Eurokod (Norsk norm) 

  

Programvaror: StatCon Structure, StatCon Project, Microsoft Word och Excel, 

(TrussCon, RoofCon, R-FEM, AutoCad, Tekla) 
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Direkt underställd Avdelningschef Ritavdelningen. 

I övrigt hänvisning till företagets organisationsplan. 

 

Tjänsteinnehåll 

 

Ansvar och arbetsuppgifter 

 Upprätta konstruktions och tillverkningsritningar utifrån av konstruktör 
tillhandahållna förutsättningar. 

 Kommunicera internt med medarbetarna på avdelningen på ett sådant sätt att 
arbetet efterlever de krav och regelverk som  ställs på Martinsons Byggsystem 

 Beställa material i orderprogrammet Ellips. 

 Stödja kalkyl med offertskisser. 

 Granska andra projekteringsingenjörers ritningar och beställningar. 

 Meddela konstruktör när lösningarna i dennes underlag inte är praktiskt 
genomförbara. 

 
Befogenheter 

 I samråd med projektledaren beställa material i ellips, samt K-virke av Martinsons 
Trä 

 Föreslå alternativa lösningar till Konstruktör där så erfordras 

 

Kompetenser 

Fackkunskap Byggteknik 

 Ritteknik 

 Insikt i byggnadskonstruktion 

Regelverk Bygghandling 90 

 

Programvaror Tekla, Auto Cad, Ellips, Microsoft Word, Excel och Outlook 
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Tjänsteinnehåll  

 

Ansvar och arbetsuppgifter 

 Upprätta kalkyler, gränsdragning och enklare offertskisser enligt gällande norm. 

 Säljaren ska kunna använda kalkylen som underlag för att sätta pris mot kunden. 

 Gränsdragning och enklare offertskiss ska på ett tydligt sätt visa kunden vad som 

ingår i offerten. 

 Granska andra kalkylatorers arbete. 

 Samordna kalkylarbetet i arbetsgruppen. 

 Delta i FoU projekt relaterat till punkterna ovan. 

 

Befogenheter 

Bedöma förväntade kostnader i kalkyler upp till:  

 100 000 SEK utan granskning.   

 300 000 SEK efter granskning av kalkylatorskollega eller försäljningsingenjör. 

 1 000 000 SEK efter granskning av kalkylansvarig, kalkylchef eller säljchef. 

 Kalkyler över 5 000 000 SEK ska godkännas av VD. 

 

Kompetenser 

Fackkunskap Statikberäkningar 

Byggnadsfysik 

 Dimensionerings- och hållfasthetsberäkningar av byggnadsverk 

 Materialkunskap, trä och stål 

 

Regelverk BBR, EKS, Eurokod (Norsk norm) 

  

Programvaror: StatCon Structure, StatCon Project, Microsoft Word och Excel, MB 

offert, (TrussCon, RoofCon, BidCon, AutoCad) 
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Organisatorisk placering 

Direkt underställd avdelningschef kalkyl, projektledning och konstruktion. I övrigt 

hänvisning till företagets organisationsplan. 

 

Tjänsteinnehåll  

 

Ansvar och arbetsuppgifter 

 Säkerställa att arbetet med kalkylerna fungerar. 

 Planera kalkylresurser i samråd med projekteringsplanerare. 

 Effektivisera och standardisera sättet vi tar fram kalkyler. 

 Bevaka uppföljningarna som görs av genomförda order och återför informationen 

till kalkylatorerna 

 

Befogenheter 

 Leda och fördela arbetet med kalkyler. 

 Godkänna kalkyler med förväntad kostnad upp till 1 000 000 SEK. 

 

Kompetenser 

Fackkunskap God kännedom om hur man upprättar och granskar kalkyler, 

Allmän byggkunskap 

  

Programvaror: Microsoft Excel,  
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Organisatorisk placering 

Direkt underställd avdelningschef kalkyl, projektledning och konstruktion. I övrigt 

hänvisning till företagets organisationsplan. 

 

Tjänsteinnehåll  

 

Ansvar och arbetsuppgifter 

 Upprätta konstruktionshandlingar (K-beräkningar och kontrollplaner) enligt 

gällande regelverk, BBR, Eurokod m fl. Dessa ska fungera som underlag för 

ritavdelningen. 

 Dimensionera kostnadseffektiva och montagevänliga konstruktioner. 

 Granska andra konstruktörers handlingar. 

 Granska ritarnas handlingar 

 Informera projektledare och vid avvikelser från kalkylen. 

 Delta i FoU projekt relaterat till punkterna ovan. 

 

Befogenheter 

 I samråd med kund och projektledare bestämma konstruktionen av det aktuella 

projektet. Offertkonstruktionen används som utgångspunkt. 

 

Kompetenser 

Fackkunskap Statikberäkningar 

Byggnadsfysik 

 Dimensionerings- och hållfasthetsberäkningar av byggnadsverk 

 Materialkunskap, trä och stål 

 

Regelverk BBR, EKS, Eurokod (Norsk norm) 

  

Programvaror: StatCon Structure, StatCon Project, Microsoft Word och Excel, 

(TrussCon, RoofCon, R-FEM, AutoCad, Tekla) 



 

  

 

Titel: 

Tjänstebeskrivning - Projektledare 

Dokumentansvarig: 

Håkan Risberg 

Företag: 

Martinsons Byggsystem KB 

Ort: 

Bygdsiljum/Kroksjön/Umeå 

Godkännare: 

Mikael Lindberg 

Skapad: 

2013-02-13 

Senast ändrad: 

      

Dokumenttyp: 

Styrande dokument 
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Direkt underställd avdelningschef kalkyl, projektledning och konstruktion. I övrigt 

hänvisning till företagets organisationsplan. 

 

Tjänsteinnehåll  

 

Ansvar och arbetsuppgifter 

 Projektleda materialleveranser. 

 Är formell ”ägare” för projektet från att det är överlämnat från sälj fram till att det 

är levererat. 

 Informera projekteringsplanerare om hur projektet ligger till. 

 Se till att produkten levereras enligt gällande kontrakt eller överenskommelser. 

 Granska ritarnas handlingar. 

 Dokumentera ändringar och tillägg utöver kontrakt och skriftligen delge dessa 

mot beställare med kopia till säljare. Säljaren ansvarar för slutreglering mot kund. 

Om säljaren önskar ansvara för att delge kunden så tas detta upp på startmötet. 

 Leda arbetet att tillsammans med konstruktör och projekteringsingenjör ta fram 

nödvändiga handlingar för projektets genomförande efter order. 

 Fungera som länk mellan Martinsons och externa konsulter. 

 Informera säljare och närmsta chef vid avvikelser från kalkylen. 

 Följa upp efterkalkylen på projekt över 1 000 000. 

 Ha kontroll för att kostnader i tilldelat projekt hålls så låga som möjligt. 

 Delta i möten med beställare. 

 Delta i FoU projekt relaterat till punkterna ovan. 

 

Befogenheter 

 I samråd med kund och konstruktör bestämma konstruktionen av det aktuella 

projektet. 

 Projektledaren har mandat för frisläppande av handlingar för tillverkning. 

 Göra löpande inköp av material och tjänster till objekt via inköpsavdelningen. 

 Planera in externa resor i de projekt man driver 

 

Kompetenser 

Fackkunskap Allmän byggkunskap 

 

Regelverk BBR 

  

Programvaror: StatCon Project, Microsoft Word och Excel, (PlanCon, AutoCad, 

Tekla) 
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hänvisning till företagets organisationsplan. 

 

Tjänsteinnehåll  

 

Ansvar och arbetsuppgifter 

 Säkerställa att arbetet med kalkylerna fungerar. 

 Planera kalkylresurser i samråd med projekteringsplanerare. 

 Effektivisera och standardisera sättet vi tar fram kalkyler. 

 Bevaka uppföljningarna som görs av genomförda order och återför informationen 

till kalkylatorerna 

 

Befogenheter 

 Leda och fördela arbetet med kalkyler. 

 Godkänna kalkyler med förväntad kostnad upp till 1 000 000 SEK. 

 

Kompetenser 

Fackkunskap God kännedom om hur man upprättar och granskar kalkyler, 

Allmän byggkunskap 

  

Programvaror: Microsoft Excel,  
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Organisatorisk placering 

Direkt underställd avdelningschef kalkyl, projektledning och konstruktion. I övrigt 

hänvisning till företagets organisationsplan. 

 

Tjänsteinnehåll  

 

Ansvar och arbetsuppgifter 

 Projektleda materialleveranser. 

 Är formell ”ägare” för projektet från att det är överlämnat från sälj fram till att det 

är levererat. 

 Informera projekteringsplanerare om hur projektet ligger till. 

 Se till att produkten levereras enligt gällande kontrakt eller överenskommelser. 

 Granska ritarnas handlingar. 

 Dokumentera ändringar och tillägg utöver kontrakt och skriftligen delge dessa 

mot beställare med kopia till säljare. Säljaren ansvarar för slutreglering mot kund. 

Om säljaren önskar ansvara för att delge kunden så tas detta upp på startmötet. 

 Leda arbetet att tillsammans med konstruktör och projekteringsingenjör ta fram 

nödvändiga handlingar för projektets genomförande efter order. 

 Fungera som länk mellan Martinsons och externa konsulter. 

 Informera säljare och närmsta chef vid avvikelser från kalkylen. 

 Följa upp efterkalkylen på projekt över 1 000 000. 

 Ha kontroll för att kostnader i tilldelat projekt hålls så låga som möjligt. 

 Delta i möten med beställare. 

 Delta i FoU projekt relaterat till punkterna ovan. 

 

Befogenheter 

 I samråd med kund och konstruktör bestämma konstruktionen av det aktuella 

projektet. 

 Projektledaren har mandat för frisläppande av handlingar för tillverkning. 

 Göra löpande inköp av material och tjänster till objekt via inköpsavdelningen. 

 Planera in externa resor i de projekt man driver 

 

Kompetenser 

Fackkunskap Allmän byggkunskap 

 

Regelverk BBR 

  

Programvaror: StatCon Project, Microsoft Word och Excel, (PlanCon, AutoCad, 

Tekla) 
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Direkt underställd Säljchef 

 

Tjänsteinnehåll 

 

Med sin roll som försäljningsingenjör ska befattningshavaren planera och genomföra 

arbetet med försäljning och marknadsbearbetning för Martinsons Byggsystem KB. 

Samarbeta med övriga avdelningar inom företaget för att uppnå bästa resultat. 

 

Ansvar 

 

 Att aktivt arbeta med försäljning och marknadsbearbetning. 

 Att tillsamans med chef planera och genomföra säljaktiviteter som vänder sig till 

kunder och beställare. 

 Att bidra till att bolagets uppsatta mål med försäljning blir tydliga och efterlevs. 

 Att aktivt verka för att hitta nya kunder och marknader för limträstommar. 

 Att initiera deltagande i projekt som leder till förbättring och utveckling av 

Byggsystems produkter. 

 Att initiera utbildningar till chef som leder till utveckling och ökad försäljning av 

bolagets produkter och tjänster. 

 Att aktivt verka för att hitta nya produkter för nya och befintliga marknader. 

 Att aktivt kommunicera behov och förbättringsåtgärder internt på företaget. 

 Att leverera rapporter till chef efter övenskommelse.  

 Att tillsammans med chef upprätta personlig försäljnings- och marknadsplan med 

innehållande aktviteter. 

 Att löpande kommunicera till chef behov av stöd, marknadsmateriel och andra 

hjälpmedel för att nå uppsatta säljmål. 

 Säljaren ansvarar för slutreglering av ÄTor mot kund i samråd med 

försäljningschef. 

 

Befogenheter 

 

 Att självständigt utföra arbete med försäljning och marknadsbearbetning inom 

bolaget. 

 Att självständigt bedöma och prissätta kalkyler på limträ och limträstommar. 

 Att tillsammans med chef upprätta försäljnings och kostnadsbudget. 

 Att tillsammans med chef upphandla försäljnings- och marknadsmaterial. 

 Skicka offerter upp till 1 000 000 SEK utan granskning. Vid större belopp ska 

säljchef granska. 

 

 



  

Krav/egenskaper 

 

 God samarbetsförmåga. 

 God förmåga att entusiasmera och engagera. 

 God förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt internt och externt. 

 God förmåga att och planera och genomföra försäljningsarbetet. 

 Förmåga att hantera Engelska språket i skrift och tal. 

 God prioriteringsförmåga. 

 God datoranvändarvana. 

 Körkort för bil. 

 

 

Utbildning 

 

Utbildningsplan upprättas efter överenskommelse med närmaste chef. 

Ingenjörsutbildning inom… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



  

 Titel: 

Tjänstebeskrivning – Försäljningsingenjör 

Kl-trä 

Dokumentansvarig: 

Thomas Staflund 

Företag: 

Martinsons Byggsystem KB 

Ort: 

Bygdsiljum/Kroksjön/Umeå 

Godkännare: 

Mikael Lindberg 

Skapad: 

2013-02-13 

Senast ändrad: 

2013-04-02 

Dokumenttyp: 

Styrande dokument 

 

Organisatorisk placering 

Direkt underställd Säljchef 

 

Tjänsteinnehåll 

 

Med sin roll som försäljningsingenjör ska befattningshavaren planera och genomföra 

arbetet med försäljning och marknadsbearbetning för Martinsons Byggsystem KB. 

Samarbeta med övriga avdelningar inom företaget för att uppnå bästa resultat. 

 

Ansvar 

 

 Att aktivt arbeta med försäljning och marknadsbearbetning. 

 Att tillsamans med chef planera och genomföra säljaktiviteter som vänder sig till 

kunder och beställare. 

 Att bidra till att bolagets uppsatta mål med försäljning blir tydliga och efterlevs. 

 Att aktivt verka för att hitta nya kunder och marknader för Kl-trä. 

 Att initiera deltagande i projekt som leder till förbättring och utveckling av 

Byggsystems produkter. 

 Att initiera utbildningar till chef som leder till utveckling och ökad försäljning av 

bolagets produkter och tjänster. 

 Att aktivt verka för att hitta nya produkter för nya och befintliga marknader. 

 Att aktivt kommunicera behov och förbättringsåtgärder internt på företaget. 

 Att leverera rapporter till chef efter övenskommelse.  

 Att tillsammans med chef upprätta personlig försäljnings- och marknadsplan med 

innehållande aktviteter. 

 Att löpande kommunicera till chef behov av stöd, marknadsmateriel och andra 

hjälpmedel för att nå uppsatta säljmål. 

 Säljaren ansvarar för slutreglering av ÄTor mot kund i samråd med 

försäljningschef. 

 

Befogenheter 

 

 Att självständigt utföra arbete med försäljning och marknadsbearbetning inom 

bolaget. 

 Att självständigt bedöma och prissätta kalkyler på Kl-trä. 

 Att tillsammans med chef upprätta försäljnings och kostnadsbudget. 

 Att tillsammans med chef upphandla försäljnings- och marknadsmaterial. 

 Skicka offerter upp till 1 000 000 SEK utan granskning. Vid större belopp ska 

säljchef granska. 

 



  

 

Krav/egenskaper 

 

 God samarbetsförmåga. 

 God förmåga att entusiasmera och engagera. 

 God förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt internt och externt. 

 God förmåga att och planera och genomföra försäljningsarbetet. 

 Förmåga att hantera Engelska språket i skrift och tal. 

 God prioriteringsförmåga. 

 God datoranvändarvana. 

 Körkort för bil. 

 

 

Utbildning 

 

Utbildningsplan upprättas efter överenskommelse med närmaste chef. 

Ingenjörsutbildning inom… 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

  

 

Titel: 

Tjänstebeskrivning - Eftermarknadssamordnare 

Dokumentansvarig: 

Håkan Risberg 

Företag: 

Martinsons Byggsystem KB 

Ort: 

Bygdsiljum/Kroksjön/Umeå 

Godkännare: 

Mikael Lindberg 

Skapad: 

2013-04-24 

Senast ändrad: 

      

Dokumenttyp: 

Styrande dokument 

 

Organisatorisk placering 

Direkt underställd avdelningschef kalkyl, projektledning och konstruktion. I övrigt 

hänvisning till företagets organisationsplan. 

 

Tjänsteinnehåll  

 

Ansvar och arbetsuppgifter 

 Samordna eftermarknadsarbetet. 

 Handlägga reklamationsärenden som uppkommit efter projektets avslutande. 

(Reklamationer som uppkommer under pågående projekt handläggs av 

respektive projektledare.) 

 Ta fram förslag på hur reklamationen ska åtgärdas. 

 Upprätta kalkyl på vad åtgärderna förväntas kosta. 

 Förankra åtgärdsplan och kalkyl mot ledningsgruppen. 

 Se till att åtgärderna genomförs.  

 Sammanställa pågående reklamationsärende och månadsvis rapportera status i 

dessa till ledningsgrupen. 

 Bevaka hur nya produkter fungerar ute i verkligheten för att förebygga framtida 

reklamationer. 

 Delta i FoU projekt relaterat till punkterna ovan. 

 

Befogenheter 

 Genomföra åtgärder enligt godkänd kalkyl och åtgärdsplan. 

 Göra löpande inköp av tjänster direkt och material via inköpsavdelningen.  

 

Kompetenser 

Fackkunskap Allmän byggkunskap, God dokumentationsförmåga, 

Entreprenadjuridik 

 

Regelverk BBR 

  

Programvaror: StatCon Project, Microsoft Word och Excel, (PlanCon, AutoCad, 

Tekla) 

 







 

 

Projektflöde. 

 

 

 

 

 

 

Figur 25. Principskiss över flödet i ett bostadsprojekt. Källa: Martinsons.se 

 









































Bilaga 2. Resultat 

Flödesstruktur i A3 format 

Exempeltidplan 

 



 

 

 



Exempeltidplan Bostadsprojekt
Martinsons Byggsystem AB

Hierarki Kod Beskrivning

1 Förarbete
1.1 Kund kontaktar

1.1.1 Kund Kontakt

1.1.2 Försäljningsingenjör Checklista ifylld

1.1.3 Checklista ifylld

1.2 Registrera offert

1.2.1 Offertnummer

1.2.2 Ny mapp i offertmappen

1.2.3 Mailmall för offertsregistraring

1.2.4 Kalkyl ansv Offertregistrering i planering

1.2.5 Kalkylator Insamlat bedömningsmaterial

1.3 Bedömning

1.3.1 Bedömning

1.3.2 Bedömning

1.3.3 Bedömning

1.3.4 Kund meddelas, beslut i ellips

1.4 Skapa offert

1.4.1 Vilken typ av offert

1.4.2 Vilkentyp av offert?

1.4.3 Offert skapad

1.4.4 Mailat försäljningsingenjör

1.4.5 Redovisningsmöte

1.4.6 Redovisningsmöte

1.4.7 Offert med bilagor

1.5 Sälj

1.5.1 Hur ska uppföljning ské?

1.5.2 Kund kontaktad

1.5.3 Order JA/NEJ/KANSKE

1.5.4 Order JA/NEJ/KANSKE

1.6 Överlämning

1.6.1 Order bokad

1.6.2 Projplanerare Order bokad

1.6.3 Skapad projektgrupp

1.6.4 Externt projektmöte

1.6.5 Internt projektmöte

2 Genomförande projektering
2.1 Initiering av projekt

2.1.1 Projekteringsingenjör Cad-standard inläst

2.1.2 Projektledare Tidplan skickad till fabrik

2.1.3 Boka projektråd 1

2.1.4 Avvikelserapport skapad

2.2 Dimensionering 1

2.2.1 Förhandsskisser

2.2.2 Konstruktör Dimensioneringssammanställning skapad

2.2.3 Lastnedräkning

2.2.4 Ritningarna (Laster vid vind+Vertikallaster)

P
ro

je
k
t
s
ta

rt
:
2

0
1

3
-0

1
-0

7
P

ro
je

k
t
s
ta

rt
:
2

0
1

3
-0

1
-0

7

1 Förarbete

1.1 Kund kontaktar

1.1.1 Kontakt

1.1.2 Checklista ifylld

1.1.3 Checklista ifylld

1.2 Registrera offert

1.2.1 Offertnummer

1.2.2 Ny mapp i offertmappen

1.2.3 Mailmall för offertsregistraring

1.2.4 Offertregistrering i planering

1.2.5 Insamlat bedömningsmaterial

1.3 Bedömning

1.3.1 Bedömning

1.3.2 Bedömning

1.3.3 Bedömning

1.3.4 Kund meddelas, beslut i ellips

1.4 Skapa offert

1.4.1 Vilken typ av offert

1.4.2 Vilkentyp av offert?

1.4.3 Offert skapad

1.4.4 Mailat försäljningsingenjör

1.4.5 Redovisningsmöte

1.4.6 Redovisningsmöte

1.4.7 Offert med bilagor

1.5 Sälj

1.5.1 Hur ska uppföljning ské?

1.5.2 Kund kontaktad

1.5.3 Order JA/NEJ/KANSKE

1.5.4 Order JA/NEJ/KANSKE

1.6 Överlämning

1.6.1 Order bokad

1.6.2 Order bokad

1.6.3 Skapad projektgrupp

1.6.4 Externt projektmöte

1.6.5 Internt projektmöte

2 Genomförande projektering

2.1 Initiering av projekt

2.1.1 Cad-standard inläst

2.1.2 Tidplan skickad till fabrik

2.1.3 Boka projektråd 1

2.1.4 Avvikelserapport skapad

2.2 Dimensionering 1

2.2.1 Förhandsskisser

2.2.2 Dimensioneringssammanställning skapad

2.2.3 Lastnedräkning

2.2.4 Ritningarna (Laster vid vind+Vertikallaster)
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Exempeltidplan Bostadsprojekt
Martinsons Byggsystem AB

Hierarki Kod Beskrivning

2.2.5 Förhandskopior utskickade till kund

2.2.6 Kund börjar granskning

2.3 Byggplatsritning 1.

2.3.1 Skapad ritningsförteckning

2.3.2 Skapad ritningsförteckning

2.3.3 U01:A skapad

2.3.4 25.4 serien skapad som förhandskopior

2.3.5 D01:A skapad

2.3.6 25.6 serien skapad som förhands kopior

2.3.7 Byggplatsritning

2.3.8 Granskade byggplatsritningar

2.3.9 Utskickade byggplatsritningar som förhandskopior

2.3.10 Kund granskar handlingar

2.4 Projektråd 1 & justering

2.4.1 Projektråd 1

2.4.2 Projektråd 1

2.4.3 Inköpsansvarig Projektråd 1

2.4.4 Produktionsansvarig Projektråd 1

2.4.5 Logistik Projektråd1

2.4.6 Justerade förhandskopior

2.4.7 Utskickade förhandskopior till kund

2.4.8 Kund granskar förhandskopior

2.5 Låsa A-ritningar

2.5.1 Arkitekt Möte för att låsa A-ritnignar

2.5.2 Möte för att låsa A-ritnignar

2.5.3 Möte för att låsa A-ritningar

2.5.4 Konsult Möte för att låsa A-ritningar

2.5.5 A-ritningar stämplade som bygghandlingar

2.5.6 Installationskonsult Installationshandlingar upprättade som förhandskopior

2.6 Lastnedräkning del 2

2.6.1 Lastnedräkning

2.6.2 Uppdaterad dimensioneringssammanställning

2.7 Granskning av installationsritningar

2.7.1 Granskning installationer klar

2.7.2 Granskade installationsritningar skickas ut

2.7.3 Installatörer korrigerar

2.7.4 Granskade installationsritningar skickas ut

2.7.5 Granskning

2.7.6 Installationskonsult granskar

2.7.7 Godkända av granskare på Martinsons

2.7.8 Installationsritningarna stämplas Bygghandlingar

2.8 Fönstersnitt eller fönstermontage

2.8.1 Fönstermontage

2.8.2 Fönstermontage

2.8.3 Leveranskritiskt material del 1

2.9 Detaljritningar låses
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2.2.5 Förhandskopior utskickade till kund

2.2.6 Kund börjar granskning

2.3 Byggplatsritning 1.

2.3.1 Skapad ritningsförteckning

2.3.2 Skapad ritningsförteckning

2.3.3 U01:A skapad

2.3.4 25.4 serien skapad som förhandskopior

2.3.5 D01:A skapad

2.3.6 25.6 serien skapad som förhands kopior

2.3.7 Byggplatsritning

2.3.8 Granskade byggplatsritningar

2.3.9 Utskickade byggplatsritningar som förhandskopior

2.3.10 Kund granskar handlingar

2.4 Projektråd 1 & justering

2.4.1 Projektråd 1

2.4.2 Projektråd 1

2.4.3 Projektråd 1

2.4.4 Projektråd 1

2.4.5 Projektråd1

2.4.6 Justerade förhandskopior

2.4.7 Utskickade förhandskopior till kund

2.4.8 Kund granskar förhandskopior

2.5 Låsa A-ritningar

2.5.1 Möte för att låsa A-ritnignar

2.5.2 Möte för att låsa A-ritnignar

2.5.3 Möte för att låsa A-ritningar

2.5.4 Möte för att låsa A-ritningar

2.5.5 A-ritningar stämplade som bygghandlingar

2.5.6 Installationshandlingar upprättade som förhandskopior

2.6 Lastnedräkning del 2

2.6.1 Lastnedräkning

2.6.2 Uppdaterad dimensioneringssammanställning

2.7 Granskning av installationsritningar

2.7.1 Granskning installationer klar

2.7.2 Granskade installationsritningar skickas ut

2.7.3 Installatörer korrigerar

2.7.4 Granskade installationsritningar skickas ut

2.7.5 Granskning

2.7.6 Installationskonsult granskar

2.7.7 Godkända av granskare på Martinsons

2.7.8 Installationsritningarna stämplas Bygghandlingar

2.8 Fönstersnitt eller fönstermontage

2.8.1 Fönstermontage

2.8.2 Fönstermontage

2.8.3 Leveranskritiskt material del 1

2.9 Detaljritningar låses
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Exempeltidplan Bostadsprojekt
Martinsons Byggsystem AB

Hierarki Kod Beskrivning

2.9.1 Gransknings PM skickas till Martinsons

2.9.2 Granskning enligt PM slutförd

2.9.3 Förhandskopior godkända som Bygghandlingar

2.10 Identifiera leveranskritiskt material

2.10.1 Leveranskritisktmaterial sammanställt

2.10.2 Lista över leveranskritisktmaterial skickad till inköp

2.10.3 Lastdokument skickat till Sylomertillverkaren

2.10.4 Sylomer tillverkare Granskning av lastdokument

2.11 Fraktoptimering

2.11.1 Fraktritning (25.7 serien)

2.11.2 Montageledare Fraktritning (25.7 serien)

2.11.3 Fraktritning (25.7 serien)

2.12 Montageordningen

2.12.1 Montageordningsritning

2.12.2 Montageordningsritning

2.13 Sylomerritning

2.13.1 Orderbekräftlse skickas ut till Martinsons

2.13.2 Sylomerritning (K-25.1-1001)

2.13.3 Sylomerritning (K-25.1-1001)

2.14 Sammanställning av bygghandlingar

2.14.1 Sammanställt och kontrollerat att alla ritningar finns med

2.14.2 Egenkontroll projektering och granskning

2.14.3 Egenkontroll projektering och granskning

2.14.4 Kontrollplan utskickad till byggplats

2.15 Leveransplan

2.15.1 Leveransplan

2.15.2 Prosuktionsansvarig Leveransplan

2.15.3 logistikavdelning Leveransplan

2.15.4 Kontrollplan utskickad till byggplats

2.16 Tillverkningsritningar

2.16.1 U:01 och D:01 skickas ut till konsult

2.16.2 Skapar ritningar

2.16.3 Martinsons granskar

2.16.4 Skapa ritningar

2.16.5 Martinsons granskar

2.16.6 Korrigerar ritningar

2.16.7 Martinsons granskar

2.16.8 Bygghandlingar skickas till Martinsons

2.16.9 Sammanställda tillverkningsritningar

2.17 Överlämning

2.17.1 Projektråd 2

2.17.2 Projektråd 2

2.17.3 Projektråd 2

2.17.4 Projektråd2

2.17.5 Eventuella korrigeringar färdigställt

2.18 Beställning av material
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2.9.1 Gransknings PM skickas till Martinsons

2.9.2 Granskning enligt PM slutförd

2.9.3 Förhandskopior godkända som Bygghandlingar

2.10 Identifiera leveranskritiskt material

2.10.1 Leveranskritisktmaterial sammanställt

2.10.2 Lista över leveranskritisktmaterial skickad till inköp

2.10.3 Lastdokument skickat till Sylomertillverkaren

2.10.4 Granskning av lastdokument

2.11 Fraktoptimering

2.11.1 Fraktritning (25.7 serien)

2.11.2 Fraktritning (25.7 serien)

2.11.3 Fraktritning (25.7 serien)

2.12 Montageordningen

2.12.1 Montageordningsritning

2.12.2 Montageordningsritning

2.13 Sylomerritning

2.13.1 Orderbekräftlse skickas ut till Martinsons

2.13.2 Sylomerritning (K-25.1-1001)

2.13.3 Sylomerritning (K-25.1-1001)

2.14 Sammanställning av bygghandlingar

2.14.1 Sammanställt och kontrollerat att alla ritningar finns med

2.14.2 Egenkontroll projektering och granskning

2.14.3 Egenkontroll projektering och granskning

2.14.4 Kontrollplan utskickad till byggplats

2.15 Leveransplan

2.15.1 Leveransplan

2.15.2 Leveransplan

2.15.3 Leveransplan

2.15.4 Kontrollplan utskickad till byggplats

2.16 Tillverkningsritningar

2.16.1 U:01 och D:01 skickas ut till konsult

2.16.2 Skapar ritningar

2.16.3 Martinsons granskar

2.16.4 Skapa ritningar

2.16.5 Martinsons granskar

2.16.6 Korrigerar ritningar

2.16.7 Martinsons granskar

2.16.8 Bygghandlingar skickas till Martinsons

2.16.9 Sammanställda tillverkningsritningar

2.17 Överlämning

2.17.1 Projektråd 2

2.17.2 Projektråd 2

2.17.3 Projektråd 2

2.17.4 Projektråd2

2.17.5 Eventuella korrigeringar färdigställt

2.18 Beställning av material
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Exempeltidplan Bostadsprojekt
Martinsons Byggsystem AB

Hierarki Kod Beskrivning

2.18.1 Beställning fabrik

2.18.2 Beställning byggplats

2.19 Tillverkningsritningar in i produktionssystemet

2.19.1 Internorder skickad

2.19.2 Internorder godkänd

2.19.3 Produktionsplanering

2.19.4 Tillverkningsritningar skickade till produktion

2.19.5 Order i ellips byggsystem

2.19.6 Order i ellips byggsystem

2.19.7 Produktionsordrar skickade till fabrik

2.19.8 Ordernummer i leveransplan

2.19.9 Frakt avdelning Leveransplan med ordernummer skickad till fraktplaneringen

3 Genomförande produktion
3.1 Genomförande produktion

3.1.1 Avstämd tidplan

3.1.2 Problemlösning

3.1.3 Avvikelserapport från fabriksproduktionen ifylld

4 Etablering av montagesystem
4.1 Etablering av montagesystem

4.1.1 Avstämd tidplan
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Arbetsgång för bostadsprojektering 
En manual för projektledare 
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Manualens struktur och funktion 

Denna manual har skapats som en standard för bostadsprojekteringsprocessen och ligger till 

grund för att ett framtida förbättringsarbete inom företaget. Det är viktigt att alla som ska 

använda sig av denna manual vid bostadsprojektering är medveten om dess struktur för att 

förstå sig på uppbyggnaden av ett bostadsprojekt med de olika rollerna som ingår i de olika 

aktiviteterna samt vad man bör tänka på att göra i varje skede. Läsaren bör lägga ned lite tid 

på att skapa sig en god uppfattning om strukturen och lära sig hantera manualen för att 

sedan snabbt och enkelt hitta de stöddokument eller manualer, i den separata 

mappstrukturen, som ska hjälpa projektledaren att ta sig till aktivitetens slutskede och gå 

vidare till nästa fas. Därför uppmanas läsaren at även läsa kommande sidor innan 

tillämpning av manualen påbörjas. 

Projekteringsmanualen är upprättad utifrån projektledarens roll genom projektet, men kan 

även användas av andra roller som medverkar i projektet för att få en överblick om hur 

bostadsprojektflödet är upplagt och vilka aktiviteter som ingår i vilket skede. En tillhörande 

mapp för bostadsprojekt finns upprättad utifrån samma struktur som handmanualen för att 

underlätta för den som aktivt arbetar med bostadsprojektering och behöver komma åt 

ingående mallar i sitt dagliga arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
   

 
 

Struktur 

Projektets struktur med dess ingående aktiviteter illustreras i figur 1 nedan, figuren finns 

även bifogad i bilaga 1 i A3 format. Det är bra att ha denna struktur på sidan om för att enkelt 

hitta sin position i projektflödet rent schematiskt. Strukturellt delas här bostadsprojektet in i 

skedena: förarbete, genomförande projektering, genomförande produktion, leverans, 

montering samt uppföljning. I varje skede ingår dessutom en rad aktiviteter vars struktur 

även finns sammanställd i innehållsförteckningen. Förutom mallen och för att ytterligare 

tydliggöra projektflödet bifogas även en separat exempeltidplan se bilaga 2, Tidplan 

bostadsprojekt. 

 

 

Figur 1. Schematisk bild över projekteringsflödet och dess underaktiviteter i ett bostadsprojekt. Manualen är uppbyggd utifrån 

denna struktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
   

 
 

Manual 

Manualen är uppbyggd så att varje aktivitet har fått en egen förklaring och strukturen är lika 

för alla de olika aktiviteterna för att underlätta för användaren. Den som läser manualen bör 

först skapa sig förståelse för vad som ska göras genom att läsa rubriken: Förlopp. Läsaren bör 

sedan kontrollera syfte och resultat för aktiviteten därefter utföra handlingen med hjälp av de 

stöddokument som finns att hitta i respektive mapp. När läsaren blir van att hantera denna 

struktur kommer förhoppningsvis både syfte och resultat vara inarbetat så fort denne ser 

aktiviteten. Nedan följer en förklaring till vilken fråga/frågor eller vilken beskrivning 

respektive rubrik kommer svara på. 

 

Aktivitet: Vad är detta för aktivitet? 

Roller: Vilka roller ingår aktiviteten? 

Syfte: Varför utförs aktiviteten? 

Resultat: Vad visar att aktiviteten är avslutad och vad innebär avslutet? 

Stöddokument: Vilka stöddokument bör användas under denna aktivitet? I bilaga 3 finns 

en dokumentförteckning bifogad, denna listar alla de stöddokument och mallar som finns 

med i manualen. 

Mapp: Vad heter mappen där stöddokumenten finns? 

Förlopp: Här ges en kort beskrivning angående i vilket sammanhang dokumenten används 

och förklaring på vem som gör vad fån start till mål inom aktiviteten. 

 

I vilket skede är aktiviteten? 

Martinsons har valt att illustrera flödet genom att dela upp i de skeden som ses i de gröna 

pilarna, figur 2, under de huvudskeden som tidigare angivits, enligt figur 1. Därmed kommer 

även denna flödesbild finnas med längst ned på varje sida i manualen. Det skede som är 

inringat med röd pil är det skede där projektet, just då den givna aktiviteten är igång, 

befinner sig. Ibland är projektet i ett mellanskede och då visas en vertikal röd pil. 

 

 

Figur 2. Martinsons flödesstruktur, där skedet markeras med röd pil. I detta exempel är projektet i skedet skiss och offert enligt 

Martinsons struktur. 
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1. Förarbete 

Förarbetet är uppbyggt av sex stycken underskeden, se figur 3. Skedet inleds med att kunden 

kontaktar Martinsons och slutar med att det blir order eller icke order. Om det blir order 

skall projektet övergå till genomförande projektering. Överlämningen till denna fas sker 

genom ett möte mellan projektledare, konstruktör och sälj för att specificera vad det är som 

ska produceras. När förarbetet är avslutat är också försäljningsingenjörens arbete så gott som 

färdigt.  

 

 

 

Figur 3. Förarbetet med dess ingående underskeden. 
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1.1 Kund kontaktar  

Roller: Kund, försäljningsingenjör på Martinsons. 

Syfte: Försäljningsingenjören har fyllt i checklistan och vet vad kunden önskar. 

Resultat: Kunden har preciserat vad denne vill ha enligt dokumentet checklista. 

Stöddokument:  

1. Checklista (Vad vi vill veta för att kunna lämna offert) 

Mapp: 1.1 

Förlopp: Kunden kontaktar Martinsons via mail, telefon, besök, möte eller Martinsons 

entreprenad. Försäljningsingenjören ser till att dokumentet checklista (vad vi vill veta för att 

kunna lämna offert) är ifyllt så gott det går för att få med de viktigaste detaljerna inför det 

fortsatta arbetet. Det bästa är om försäljningsingenjören får kunden att vid en den första 

kontakten ange uppgifterna i checklistan. 
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1.2 Registrera offert 

Roller: Försäljningsingenjör, Kalkylator, Kalkylsamordnare 

Syfte: Ge idén en identitet via offertnummer. 

Resultat:  

 Offertnummer  

 Tillräckligt med information för att en bedömning sedan ska kunna utföras. 

Programvara: Ellips 

Stöddokument:  

2. Mailmall för offertsregistrering 

3. Offertplanering 

Mapp: 1.2 

Förlopp: Offerten registreras av försäljningsingenjören i Ellips och blir då tilldelat ett 

specifikt offertnummer.  Försäljningsingenjören lägger sedan in offerten i en ny mapp i den 

samlade offertmappen. Försäljningsingenjören fyller sedan i mailmall för offertsregistrering 

och skickar till kalkylsamordnaren som registrerar denna i offertplaneringen. Kalkylatorn ser 

till att de handlingar (planritningar, fasadritningar, sektionsritningar helst måttsatta) som 

behövs för att göra en bedömning finns. Underlaget kan vara mycket varierande beroende på 

när kunden vill ha pris, hur bra kvalitet ritningarna har samt vilka typer av ritningar 

kalkylatorn blir tilldelad. 
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1.3 Bedömning 

Roller: Kalkylator, Försäljningsingenjör 

Syfte: Göra en bedömning om det är möjligt samt värt att utföra projektet. 

Resultat: Beslut om projektet är genomförbart genom  

 Kommenterad planritning 

 Ifylld bedömningsmall 

Programvara: Word 

Stöddokument:  

4. Bedömningsmall 

5. Exempel kommenterad planritning 

6. Exempel på ifylld bedömningsmall 

Mapp: 1.3 

Förlopp: Kalkylatorn fyller i bedömningsmallen, kommenterar tekniska svårigheter samt 

visualiserar tekniska utmaningar på planritning, se exempel på kommenterad planritning 

samt ifylld bedömningsmall. Löpande möten mellan försäljningsingenjör, kund och 

kalkylator hålls för att kunna slutföra och sammanställa de tekniska svårigheterna. Sedan 

utförs bedömningen av försäljningsingenjören tillsammans med kalkylatorn.  

Försäljningsingenjören meddelar sedan kund och registrerar beslutet i Ellips.  
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1.4 Skapa offert 

Roller: Säljare, Kalkylator 

Syfte: Bestämma vilken typ av offert som är lämplig att skapa för det enskilda projektet.  

Skapa en offert. 

Resultat: Överlämnande av offert till kund.  

Programvara: Excel, Word, Ellips, StatCon-structure 

Stöddokument:  

7. Lathund-Bostadskalkyler 

8. Nettolista 

9. Kalkylmall 

10. Mall gränsdragning med montage  

11. Mall gränsdragning utan montage 

12. Byggdelar: Vägg och bjälklagstyper dwg 

             Byggdelar: Vägg och bjälklagstyper pdf  

13. Färgskissmall 

14. Exempel byggdelsplaceringsritning samt kommenterad byggdelsplaceringsritning. 

Mapp: 1.4 

Förlopp: Försäljningsingenjören bestämmer med hjälp av kalkylatorn vilken typ av offert 

som ska skapas. Beroende på underlag och tid bestäms det om det ska göras en utförlig eller 

mindre utförlig offert. 

Kalkylatorn öppnar upp dokumentet lathund-bostadskalkyler. Löpande upprättas kalkylen 

utifrån kalkylmallen, den kompletterande nettolistan samt gränsdragningslistan. Här 

beräknar, dimensionerar och prissätter kalkylatorn enligt gränsdragningslistan, 

byggdelstyper och byggdelsplaceringsritningar. Dialog med säljaren hålls löpande. 

Byggdelsplaceringsritningar skapas sedan med hjälp av färgskissmall. Hur resultatet av hur 

en byggdelsplaceringsritning kan se ut visas i Exempel byggdelsplaceringsritning. När 

offerten är skapad, skapar kalkylatorn länk till projektet och skickar mail till 

försäljningsingenjören. Sedan hålls ett redovisningsmöte där kontroll av kalkylen diskuteras. 

Säljaren skapar det slutgiltiga dokumentet offert med tillhörande bilagor. Bilagorna är 

Byggdelsplaceringsritning, Gränsdragningslista samt Byggdelar. Allt detta skickas sedan ut 

till kund. 
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1.5 Sälj 

Roller: Försäljningsingenjör, kund, kalkylator, tilltänkt projektledare 

Syfte: Följa upp kunden och skapa order. 

Resultat: Beslut om order, JA eller NEJ.  

Programvara: - 

Stöddokument: Försäljningsingenjören använder sig av den framtagna offerten sedan 

tidigare. 

Mapp: 1.5 

Förlopp: Först bestämmer försäljningsingenjören när och hur uppföljning mot kunden ska 

ske. Sedan kontaktar försäljningsingenjören kunden via exempelvis besök och/eller 

telefonsamtal. Kalkylatorn och den tilltänkta projektledaren medverkar vid möten med 

kunden. Uppföljningen resulterar sedan i beslut om order, förlorad order eller reviderad 

förfrågan. Vid reviderad förfrågan kan nya ritningar och dylikt behöva beaktas för att skapa 

ny offert utifrån nya förutsättningar.  Direkt försäljningsingenjören vet att det blir order går 

denne vidare till punkt 1.6. 
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1.6 Överlämning 

Roller: Försäljningsingenjör, projektledare, konstruktör, projekteringsingenjör 

Syfte: Ge ordern projektnummer och överlämna från försäljningsingenjör till projektledare. 

Resultat:  

 Inbokad order i Ellips  

 Slutförda interna och externa startmöten för överlämning till 

kalkyl/projektledning/konstruktionsavdelning (KPK). 

Programvara: Ellips, Excel 

Stöddokument:  

15. Arbetsgång- Bokning och överlämning av order 

16. Startmötesprotokoll mall 

17. Projektmöte bostadsprojekt 

18. Checklista startmöte 

Försäljningsingenjören använder sig av den framtagna offerten sedan tidigare. 

Mapp: 1.6 

Förlopp: När försäljningsingenjören vet att det blir order bokar denne in ordern hos 

projekteringsplaneraren via telefonsamtal, mail eller möte. Projekteringsplaneraren skapar 

sedan projektgruppens sammansättning med projektledare och konstruktör. En 

betalningsplan upprättas av försäljningsingenjören utifrån de underskriva och 

tillbakaskickade orderbekräftelser som inkommit från kunden. För att ta sig från start till mål 

för skedet överlämning följs manualen: Arbetsgång för bokning och överlämning av 

Bostadsorder. Efter överlämningen är sedan förarbetet klart. Nu kan Genomförande 

projektering påbörjas.  
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2. Genomförande projektering 

När det är klart att det blir order ska projekteringen påbörjas. Syftet med projekteringen är 

att skapa bygghandlingar och tillverkningsritningar. Projekteringen består av två delar: 

initiering av projektet samt producerande av handlingar. Inom varje skede ingår enligt bilden 

även mindre delskeden som ritningar del 1, ritningar del 2 och ritningar del 3. Under 

respektive delskede finns även en rad underaktiviteter som lastnedräkning, låsning av A-

ritningar, tillverkningsritningar osv.  Se figur 4 nedan. 

 

 

Figur 4. Schematisk bild av skedet genomförande projektering med dess ingående underrubriker.  
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2.1 Initiering av projekt 

Roller: Säljare, projektledare, Fabrikschef, Projekteringsingenjör, Konstruktör 

Syfte: De inblandade rollerna ska bli insatta i projektet. 

Resultat:  

 Skapad tidplan  

 Inbokat Projektråd 1 

 Avvikelserapport skapad 

Programvara:  

 Excel, PlanCon 

Stöddokument:  

19. Exempel på tidplan.  

20. Exempel Avvikelserapport 

21. ÄTA-sammanställning 

Dokument som används men inte länkas till: Offertskedesmappen, A-ritningar. 

Mapp: 2.1.1 

Förlopp: Enligt föregående steg (1.6  överlämning) skall konstruktören nu ha läst in sig på 

A-ritningarna samt på offerten i övrigt. Främst är det offertskedesmappen, projektmapp 

nummer 5, med gällande förfrågningsunderlag som ska vara inläst men även övrig 

information från övriga mappar är viktigt att ha ögnat igenom. När inläsningen är klar tar 

projektledaren fram en tidplan i excel eller planCon, se exempel på tidplan för att se hur 

resultatet kan se ut. Tidplanen skickas sedan till fabrikschef. I samband med detta bokar 

projektledaren in Projektråd 1 som är ett startmöte som infaller senare när handlingarna 

börjat produceras och är till för att även koppla in fabriken i projektet. Under samma period 

är det viktigt att Projektingenjören börjar läsa in sig på rådande CAD-standard för projektet 

för att förbereda sig inför kommande ritningsarbete.  

En avvikelserapport upprättas enligt mallen avvikelserapport. Detta dokument blir ett 

levande dokument där avvikelser och tillägg ska noteras under hela projektförloppet. Främst 

kommer denna rapport fyllas i under skedena; genomförande produktion, leverans samt 

montering.  

Även ett samlingsdokument för ÄTA-hantering skapas, där skriftligt ok från kund skall 

bifogas. Se dokumentet ÄTA-sammanställning. Detta dokument är också något som kommer 

följa med igenom hela projektförloppet. 

 



                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                      Skapad 2013-06-12   

Revideringsdatum Sidnummer 

 10 

  

 

 

2.2 Producera handlingar 

I detta skede kan bygghandlingarna börja produceras. Först produceras förhandskopior i 

delskedet: Ritningar del 1, som sedan efter en rad olika granskningar och anpassningar 

slutligen blir bygghandlingar i Ritningar del 2. A-ritningar, installationsritningar samt 

detaljritningar, har efter detta skede blivit bygghandlingar. I delskedet: Ritningar del 3 

skapas tillverkningsritningar. 

 

 

 

Figur 5. Producera handlingar med dess delskeden samt ingående aktiviteter. 
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2.2.1 Ritningar del 1. (Byggplatsritningar skapas som 

förhandskopior) 

I delskedet ritningar del 1 ingår det att göra en första lastnedräkning för att kunna skicka ut 

byggplatsritningarna med status förhandskopior. Märkningen 1 efter rubriken betyder att 

aktiviteten äger rum i förhandskopiefasen. När förhandskopiorna är utskickade och har 

granskats av kund och entreprenörer kommer ett Startmöte kallat Projektråd 1 äga rum för 

att förbättra ritningarna så dessa kan bli bygghandlingar så fort det går. 

 

 

Figur 6. Byggplatsritningar skapas som förhandskopior. 
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2.2.1.1 Dimensionering 1 

Roller: Konstruktör, Projekteringsingenjör, Kund. 

Syfte: Sedan kunna dimensionera byggnaden så att den håller. 

Resultat:  

 Lastsammanställningsformuläret i Excel är ifyllt. 

 Ritningarna i punktlistan skickas till kund som förhandskopior.  

o  Punktlaster vid vind  

o Vertikallaster, stabiliserandeväggar  

Programvara: Excel 

Stöddokument:  

22. Dimensioneringssammanställning  

23. Lastnedräkning lathund  

24. Lastnedräkning mall  

25. Lastsammanställningsritning 

26. Exempel lastritning 

Mapp: 2.2.1.1 

Förlopp: Eventuella förhandsskisser produceras av projekteringsingenjören. Konstruktören 

skapar en dimensioneringssammanställning. Detta blir ett levande dokument som finns med 

till slutet av ritningar del 2, där en total sammanställning utförs.  Lastnedräkningen utförs 

sedan med hjälp av lathunden lastnedräkning och förs in i mallen lastnedräkning i excel. 

Lasterna sammanfogas sedan med en A – ritning som slutligen skickas ut till kund som 

förhandskopia.  En ritning ska specificera punktlaster vid vind och en ska specificera 

stabiliserande väggar.  

Två olika ritningar tas fram: 

  Punktlaster vid vind 

 Vertikallaser, stabiliserande väggar.  
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2.2.1.2 Byggplatsritning 1 

Roller: Konstruktör, Projekteringsingenjör 

Syfte: Ta fram byggplatsritningar. 

Resultat: Granskade Byggplatsritningar som förhandskopior. 

Programvara: Auto-CAD 

Stöddokument:  

27. Ritningsförteckning  

28. Exempel på K25_U01 från tidigare projekt 

29. Exempel på K25_D01 från tidigare projekt 

Mapp: 2.2.1.2 

Förlopp: Kontruktören/Projekteringsingenjören tar fram en ritningsförteckning för det 

enskilda projektet, se dokumentet ritningsförteckning. Denne skapar sedan en U01:a i CAD 

för väggsnitt, bjälklagssnitt, fönstersnitt samt balkongsnitt.(25.4 serien skapas.)Vilken visar 

snitt över hur dessa byggdelar är uppbyggda. Se exempel på K25_U01 från tidigare projekt. 

En D01:a skapas sedan i CAD och 25.6 serien tas fram. Se exempel på K25_D01 från tidigare 

projekt. Detaljerna börjar därmed tas fram, parallellt med detta skapas byggplatsritningar. 

Hjälpmedel för att skapa ritningarna är ett sammanfogat dokument med föregående A-

ritning+lastnedräkning. 

Konstruktören granskar sedan och godkänner om det verkar rimligt att skicka ut 

byggplatsritningarna nu med detaljer och snitt inlagda. 
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2.2.1.3  Projektråd 1 och justering 

Roller: Projektledare, konstruktör, Inköps ansvarig, Produktionsansvarig med berörda 

arbetsledare från fabrik, Logistik.  

Syfte: Visa vad som verkligen ska produceras och ge produktionsavdelningen mer kött på 

benen.  

Resultat:  

 Att göra lista i punktform.  

 Eventuella justeringar av ritningar utförda.  

 Byggplatsritningar skickas ut som förhandskopior. 

Programvara: Word, CAD 

Stöddokument:  

30. Projektmöte bostadsprojekt 

31. Startmötesprotokoll.  

Mapp: 2.2.1.3 

 

Förlopp: Enligt startmötesprotokollet avhandlas punkterna succesivt. En del punkter har 

redan tagits upp tidigare under internt/externt projektmöte (under punkten 1.6 

överlämning). Protokollet från dessa möten bör finnas med på startmötet för att skapa en 

diskussion utefter dessa punkter. Efteråt kan en del ändringar i förhandskopiorna vara 

nödvändiga att genomföra av konstruktören. När ändringarna är gjorda skickas 

Byggplatsritningarna ut som förhandskopior än en gång. 
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2.2.2 Ritningar del 2 (Byggplatsritningarna får status 

Bygghandling) 

I detta delskede av ritningsproduktionen blir ritningarna bygghandlingar. För att 

ritningarna ska bli bygghandlingar krävs det att alla parter som kund, konstruktör 

och konsult är överens om att ritningarna är färdiga. För att nå målet, 

bygghandlingar, krävs det att A-ritningarna låses för att sedan kunna utföra en ny 

lastnedräkning samt granska de installationshandlingar som kommit in. När den nya 

lastnedräkningen är gjord och installationsritningarna färdiggranskade kommer 

detaljritningarna också kunna låsas. A-ritningarna gör det också möjligt att slutligen 

göra ett provmontage av fönster och kunna köpa in leveranskritiskt material som en 

del fönsterkomponenter klassas som. Se figur 7 nedan. 

 

 
Figur 7: Byggplatsritningarna får status bygghandlingar genom aktiviteterna 1-10.  
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2.2.2.1 A-ritningar låses 

Roller: Arkitekt, Kund, Projektledare, Konsulter 

Syfte: Få ett slutgiltigt underlag som alla är överens om att sedan arbeta efter.  

Resultat: A-ritningar stämplade som bygghandling. 

Programvara:  

Stöddokument:  

Mapp: 2.2.2.1 

Förlopp: Denna fas brukar vara svår att få 100 % -ig men är en viktig fas för att kunna gå 

vidare och göra om ritningarna till riktiga bygghandlingar.  Fasen inleds med ett möte där 

man checkar av att alla parter är överens om att detta är så bra det kan bli.  Arkitekten ändrar 

eventuellt en sista gång och stämplar som bygghandling. Handlingarna överlämas  till 

projektledaren på Martinsons.
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2.2.2.2 Lastnedräkning del 2 

Roller: Konstruktör 

Syfte: Dokumentera de laster som konstruktionen ska tåla ända ner i grunden för att sedan 

kunna göra en slutgiltig dimensionering. 

Resultat: Uppdaterad lastsammanställning sammansatt med ritning märkt med status 

bygghandling. 

Programvara: Excel 

Stöddokument:  

32. Lastnedräkning mall 

33. Lastnedräkning lathund 

34. Lastsammanställningsritning 

35. Dimensioneringssammanställning 

36. Exempel lastritning 

Mapp: 2.2.2.2 

Förlopp: Då A-ritningarna är låsta kan en helt ny lastnedräkning utföras enligt 

lastnedräkningsmallen som tidigare använts. Dimensioneringssammanställningen 

uppdateras därefter med den nya lastnedräkningen.  

Ritningarna:  

 Punktlaster vid vind 

 Vertikallaser, stabiliserande väggar.  

som tagits fram under fasen Dimensionering 1 görs således om utefter den nya 

lastnedräkningen. Se exempel lastritning. 
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2.2.2.3 Granskning av installationsritningar 

Roller: Konstruktör, Projektledare, Konsult 

Syfte: Se till att installationshandlingarna är i enighet med väggar och bjälklag. 

Resultat: Slutgiltiga installationshandlingar samt vägg-bjälklags samt takplaner är redo att 

låsas.  

Programvara:  

Stöddokument:  

37. Installationer i Martinsons stomsystem,  

38. Granskad ritning  

Mapp: 2.2.2.3 

Förlopp: Granskning av installationshandlingarna utförs genom att konstruktören jämför 

installationsritningarna med häftet Installationer i Martinsons stomsystem och noterar 

avvikelser på en utskriven vägg-, bjälklag- samt takplan (exempel på hur detta kan se ut kan 

ses i dokumentet granskad ritning).  Efter att installatören åtgärdat de fel som noterats är 

handlingarna färdiga att låsas. Även detta skede kan betyda att ritningarna skickas 

upprepade gånger mellan konsulten och  projektledaren tills alla noteringar är åtgärdade. 
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2.2.2.4 Fönstersnitt eller fönstermontage 

Roller: Produktionsavdelning samt projektledare 

Syfte: Få inblick i hur fönstret skall monteras i verkligheten så att exempelvis speciella 

fönsterbleck som har lång leveranstid kan köpas in i tid. 

Resultat: När formuläret leveranskritiskt material som beror av provmontering är ifyllt. 

Programvara: Word 

Stöddokument: Noteringar från provmontage som upprättad punktlista.  

Mapp:  

Förlopp: Projektledaren begär att få en ”hörnbit” av ett fönster, eftersom fönsterritningen 

sällan stämmer med verkligheten. Produktionen gör ett provmontage och projektledaren 

dokumenterar de mått som råder och skriver in dessa på en utskriven 25.6-ritning som visar 

fönstersnitt. Utifrån de noterade måtten upprättas en lista på leveranskritiskt material. 

Listan skall sedan sammanfogas med annat leveranskritiskt material som skall köpas in, mer 

om detta i aktivitet 2.2.2.6 Tidiga inköp. 
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2.2.2.5 Detaljritningar låses 

Roller: Installationskonsulter, Projektledare, Konstruktör 

Syfte: Kunna producera slutgiltiga bygghandlingar. 

Resultat: Väggplaner, bjälklagsplaner samt eventuella takplaner och detaljritningar 

stämplade som Bygghandlingar.  

Programvara:  

Stöddokument:  

39. Exempel gransknings PM från kund 

Mapp: 2.2.2.5 

Förlopp: Ett gransknings PM från kunden eller kundens konsult skickas till Martionsons för 

att konstruktören ska kunna åtgärda och skapa de slutgiltiga detaljritningarna. När 

projektledaren har fått ett skriftligt godkännande på att förhandskopiorna är godkända kan 

de slutligen stämplas som bygghandlingar. Observera att installationsprojektörerna endast 

behöver vara inblandade i de ritningar som involverar installationer, det vill säga K-

25.6_1030 serien.  
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2.2.2.6 Tidiga inköp 

Roller: Inköpsavdelningen, Projektledare 

Syfte: Köpa in leveranskritiskt material. 

Resultat:  

 Lista på leveranskritiskt material är sammanställd så inköpsavdelningen kan lägga 

order. 

 Lastdokument skickat till sylomertillverkaren. 

Programvara: Word 

Stöddokument: Upprätta punktlista i word med det som beställs. 

40. Exempel mängdning sylomer 

41. Fönsterspecifikation (endast underblecken) 

Mapp: 2.2.2.6 

Förlopp: Projektledaren sammanställer utifrån de låsta A-ritningarna leveranskritiskt 

material. Listan skickas till inköpsavdelningen som gör inköpen. Avvikelser från 

standardbyggdelar bör kontrolleras med inköpsavdelning alltså vad som i detta projekt 

klassas som leveranskritiskt material identifieras. Observera att i denna punkt ingår också 

det leveranskritiska material som sammanställts från fönstermontaget i aktivitet 2.2.2.4. 

Punktlistan skapas för att sedan kunna läggas in i det slutgiltiga exceldokumentet där inköp 

för hela projektet summeras.   

Lastdokumentet skickas ut till sylomertillverkaren. Under denna är det flik 2 denne är 

intresserad av att se för att kunna bedöma och skapa en beställning på de sylomerlister som 

byggnaden kräver. 

  



                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                      Skapad 2013-06-12   

Revideringsdatum Sidnummer 

 22 

  

 

 

2.2.2.7 Fraktoptimering 

Roller: Projektledare, Montageledare, Produktionsansvarig, Logistikavdelning 

Syfte: Illustrera hur väggarna/bjälklagen ska placeras på ställagen. 

Resultat: Fraktritning 

Programvara: Auto-CAD 

Stöddokument:  

42. Exempel Fraktoptimeringsritning vägg  

43. Exempel Fraktoptimeringsritning bjälklag 

Mapp: 2.2.2.7 

Förlopp: På fraktritningen ses de olika ställagen med respektive vägg/bjälklag utplacerat 

på. Det är viktigt att kontrollera så att de element som ska monteras först står någorlunda 

nära varandra. Siffror på i vilken ordning de olika ställagen ska levereras sätts in, planeringen 

utgår från att det ska vara i enighet med montageordningen samt enklast möjliga att lyfta ur. 

I detta skede skapas således K-25.7 serien.  Observera att fraktoptimeringen görs parallellt 

med montageordningen och i sammarbete med logistikavdelningen. 
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2.2.2.8 Montageordning 

Roller: Projektledare, Montageledare 

Syfte: Skapa en montageordningsritning. 

Resultat: Montageordningsritning. 

Programvara: Auto-CAD 

Stöddokument:  

44. Exempel på montageordningsritning 

Mapp: 2.2.2.8 

Förlopp: Projektledaren markerar med siffror ut på en planritning i vilken ordning 

montering ska ske. Montageordningen diskuteras sedan med Montageledarna så att detta är 

en rimlig ordning att följa. Eventuellt blir det några korrigeringar efter träffen. 

Montageordningen görs parallellt med Fraktoptimeringen. 
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2.2.2.9 Sylomerritningar 

Roller: Projekteringsingenjör, Projektledare 

Syfte: Illustrera vilken sylomerlist som ska placeras vart. 

Resultat: Sylomerritning 

Programvara: Auto-CAD 

Stöddokument:  

45. Exempel orderbekräftelse från Sylomerleverantör 

46. Exempel Sylomerritning 

Mapp: 2.2.2.9 

Förlopp: Sylomerritningen kan färdigställas efter att projektledaren fått tillbaka en 

orderbekräftelse, se exempel på orderbekräftelse, från Sylomerleverantören. 

Projekteringsingenjören ritar på gällande planritning in de färger som gäller för de olika 

sylomerlisterna. Därmed skapas K-25.1-1xx5 Sylomerplaner. 
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2.2.2.10 Sammanställning Byggplatsritningar 

Roller: Projekteringsingenjör, Konstruktör 

Syfte: Sammanställa alla byggplatsritningar enligt ritningsförteckningen. 

Resultat:  

 Sammanställd ritningsförteckning med status bygghandlingar. 

 Egenkontroll projektering ifylld 

 Förslag på egenkontrollplan skickas ut till byggplats. 

Programvara: Auto-CAD 

Stöddokument:  

47. Exempel ritningsförteckning 

48. Egenkontroll och granskning projektering 

49. Kontrollplan till byggplats 

Mapp: 2.2.2.10 

Förlopp: I ritningsförteckningen som skapades tidigare förs alla ritningar som är godkända 

in som bygghandlingar. Dokumentet egenkontroll och granskning projektering fylls i. Där en 

annan konstruktör granskar. 

I detta skede är det viktigt att upprätta och skicka ut förslag på egenkontroll till byggplats. 

Oftast kopieras denna från ett gammalt projekt och modifieras så den passar det pågående 

projektet. 
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2.2.3 Ritningar del 3 (Tillverkningsritningar med status 

tillverkningsritning.) 

När detaljritningarna är låsta kan tillverkningsritningarna börja skapas vilket sker i skede: 

Ritningar del 3. Det krävs dock några vändor med granskning och ändringar av intern 

konstruktör, extern konsult och projektledaren för att nå målet att producera underlag för att 

slutligen kunna gå vidare till nästa skede och producera byggdelarna. 

 

 
Figur 8. Tillverkningsritningar med status tillverkningsritning. 
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2.2.3.1 Leveransplan 

Roller: Projektledare, Produktionsansvarig, Logistikansvarig, Kund 

Syfte: Tydliggöra när vad ska levereras och vart. 

Resultat: Leveransplan 

Programvara: Excel 

Stöddokument:  

50. Leveransplan 

Mapp: 2.2.3.1 

Förlopp: Utifrån fraktritningen upprättas en leveransplan enligt dokumentet leveransplan.  
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2.2.3.2  Tillverkningsritningar 

Roller: Konstruktör, Projektledare, Konsult, Installationskonsult 

Syfte: Skapa tillverkningsritningar för att kunna producera byggdelar utifrån dessa. 

Resultat: Konsulten stämplar tillverkningsritningar som bygghandling 

Programvara: Excel 

Stöddokument:  

51. Checklista granskning tillverkningsritningar (väggar och bjälklag)  

52. Exempel granskning tillverkningsritningar (väggar)  

53. Exempel granskning tillverkningsritningar (bjälklag)  

Mapp: 2.2.3.2 

Förlopp: Projektledaren skickar ut filerna U:01 och D:01 25.4 till konsulten. Denne skickar 

tillbaka handlingar för granskning. Konstruktör/Projektledare hos Martinsons granskar 

handlingarna enligt checklistorna. Avvikelser noteras på den aktuella ritningen och 

returneras till konsulten som efter några vändor fram och tillbaka färdigställer 

bygghandlingar. Se bifogat ritningsflöde. I figur 3 nedan.   

 

 

Figur 9. Principflöde över produktion av tillverkningsritningar. Den näst översta raden visar hur flödet för att producera 

väggritningar kan se ut. De orangea fälten representerar konsultens arbete, det gröna visar när Martinsons granskar och de gula 

fälten representerar installationskonsult. Oftast återkommer även Martinsons granskning ett par gånger till jämfört med i 

figuren. 
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2.2.3.3 Överlämnande 

Roller: Projektledare, Produktionsansvarig, Logistik ansvarig, Fabriksanställda 

Syfte: Förbereda produktionen genom att redovisa leveransplanen och 

tillverkningsritningarna. 

Resultat: Produktionen vet vad som ska ske. 

Programvara: Ellips, Power Point. 

Stöddokument:  

54. Inspirationsbilder i 3D, Säljmaterial  

Mapp: 2.2.3.3 

Förlopp: Ett möte för överlämnande av handlingar hålls för de berörda parterna. På mötet 

presenteras förslagsvis inspirationsbilder i 3-D, säljmaterial samt ritningar på kritiska 

punkter även leveransplan och tillverkningsritningar presenteras. Produktionsavdelningen 

framför sina synpunkter, vilka beaktas innan ordern går in i produktionssystemet samt de 

slutgiltiga varorna köps in.  
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2.2.3.3.1 Beställning av material 

Roller: Projektledare, inköpsansvarig 

Syfte: Beställa det material som ska levereras till tillverkningen. 

Resultat: Materialbeställningslista ifylld och skickad till inköpsavdelningen. 

Programvara: Excel 

Stöddokument:   

55. Mängdningsmall 

Mapp: 2.2.3.3.1 

Förlopp: Beställning till fabrik: Projektledaren mängdar utifrån 25.4 serien väggsnitt, 

bjälklagssnitt, balkongsnitt samt fönstersnitt. Kopiera mall från tidigare projekt, se 

exempelmall, för att få med det material som byggdelarna innehåller. Projektledaren för in 

mängdningen i exceldokumentet och skickar detta till inköpsavdelningen. 

Beställning till byggplats: Projektledaren mängdar från 25.6-serien. Oftast infästningar som 

spik, skruv, bult osv.  
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2.2.3.3.2 Tillverkningsritning in i produktionssystemet. 

Roller: Projektledare 

Syfte: Starta igång tillverkningen utefter de slutgiltiga tillverkningsritningarna. 

Resultat: Intern och extern order godkänns i ellips och planering av tillverkning kan 

påbörjas. 

Programvara: Ellips 

Stöddokument:  

56. Internorder 

Tillverkningsritningar, leveransplan, fraktritningar. 

Mapp: 2.2.3.3.2 

Förlopp: Projektledaren skapar en internorder i ellips-såg. Enligt dokumentet internorder. 

Där skrivs alla KL-skivor och det limträ som ingår i byggdelarna in. När denna order är 

godkänd kan produktionen börja planeras och tillverkning påbörjas. Tillverkningsritningarna 

skickas i samband med att tillverkningen i ellips-såg är godkänd. 

Efter detta gör projektledaren en order i ellips-byggsystem. Förslagsvis delas ordern in i 

byggdelar och våningsplan. Här skrivs volymen på de färdiga byggelementen in, även det 

limträ som ska levereras till byggplats beställs. När projektledaren godkänt ordern i Ellips 

skickas produktionsordrar ut till fabriken. Då vet produktionsavdelningen vad som konkret 

skall produceras. I enighet med leveransplanen tar produktionsavdelningen fram en rimlig 

produktionsplan.   

När order har skapats i ellips får den ett ordernummer som projektledaren lägger in i 

leveransplanen. Därmed kan fraktavdelningen planera och boka in leveranser utefter 

tillverkningsflödet. 
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3. Genomförande produktion 

Roller: Fabriksanställda, Arbetsledare i fabrik, Projektledare 

Syfte: Producera det materialet som är beställt på ett så felfritt sätt som möjligt samt lösa de 

problem som uppstår. 

Resultat: Produkt färdig att levereras till byggplats. 

Programvara:  

Stöddokument:  

            57. Avvikelserapport 

Mapp: 3 

Förlopp: Under denna fas skall projektledaren se till att vara anträffbar för att svara på 

eventuella frågor av fabriken. Projektledaren har här som ansvar att tidplanen följs upp 

därmed bör denne genom produktionsledningen se till att hålla sig underrättad om hur 

produktionen ligger till.  

Märker projektledaren att materialet inte kommer kunna produceras i tid bör kund 

informeras och olika åtgärder införas i samråd med fabrik, projektledare samt eventuellt 

kund. Det är alltså främst oförutsedd problemlösning som projektledaren ägnar sig åt under 

detta skede avvikelserapporten fylls i kontinuerligt för de avvikelser som uppkommer under 

produktionstiden. 
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4. Etablering av montagesystem 

Roller: Projektledare Extoler. 

Syfte: Etablera väderskydd. 

Resultat: Väderskydd färdigmonterat och stommontering kan påbörjas. 

Programvara:  

Stöddokument:  

Mapp: 4 

Förlopp: Projektledaren bör vara underrättad och indirekt kunna svara på eventuella frågor 

gentemot kund men i första hand ska projektledaren för Extolern vara kontaktperson. 
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5. Leverans 

Roller: Kund, Projektledare, Produktion, Logistikansvarig 

Syfte: Leverera ut materialet till kund enligt avtalade tider. 

Resultat: Leveransplanen är avstämd. 

Programvara:  

Stöddokument:  

58. Leveransplan 

 

59. Avvikelserapport 

 

60. Instruktion kontroll av dragstag. 

Mapp: 5 

Förlopp: I detta skede gäller det för projektledaren att hålla sig underrättad om 

leveransstatus. Leveransplanen är grunden som bör följas. Blir det några avvikelser eller 

ändringar ska projektledaren se till att meddela de drabbade parterna och se till att ett 

eventuellt lösningsförslag upprättas. Projektledaren uppdaterar varje vecka leveransplanen 

utifrån de leveranser som genomförts och ändrats. Avvikelse rapporten skall fyllas i så fort en 

avvikelse uppstår. 

I detta skede bör även instruktioner för hur montering och löpande underhåll skall ske 

upprättas och skickas ut till byggplats. Exempelvis Instruktion för kontroll av dragstag. 
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6. Montering 

Roller: Montageinstruktör, Kund 

Syfte: Hjälpa kunden att uppföra byggnaden. 

Resultat: Färdig byggnad 

Programvara:  

Stöddokument: 

        61. Exempel Avvikelserapport 

Mapp: 6 

Förlopp: I detta skede är det förhoppningsvis fortsatt ganska lugnt för projektledaren. Att 

monteringen går enligt tidplan samt vilka problem entreprenaden har stött på under tiden är 

värdefulla erfarenheter att notera. Sådana saker ska noteras i dokumentet: Avvikelserapport. 
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7. Uppföljning 

Roller: Projektledning, Produktionsledning, Logistik, Ekonomiavdelning 

Syfte: Kontrollera hur det gått, om något går att göra bättre till nästa gång. Om det blev 

vinst/förlust eller gick jämt ut. 

Resultat:  

 Efterkalkylmöte slutfört 

 Slutmöte med produktionen utfört 

 Arkiveringsrutiner utförda 

Programvara:  

Stöddokument:  

62. Mall för projektråd 

63. Avvikelserapporten 

64. Exempel på ÄTA-sammanställning 

65. Arkiveringsrutiner 

Mapp: 7  

Förlopp: Kalkyl och fakturor ställs mot varandra och ett efterkalkylmöte hålls med de 

inblandade i projekteringsgruppen. Mötet utgår från mallen som använts tidigare i 

projektråd 1, avvikelserapporten och ÄTA-sammanställningen.  

Efter detta möte hålls ett slutmöte med produktionen där alla som arbetat i fabriken 

medverkar. 

Projektledare dokumenterar sedan hela projektet enligt de arkiveringsrutiner som råder, se 

dokumentet arkiveringsrutiner.  

 

 

 

 



BILAGOR 
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