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Sammanfattning 
Ett effektivt industriellt bostadsbyggande i trä bygger på kontrollerade och 
standardiserade processflöden. För att visa på vilket sätt de har ett samband, har 
grundläggande kunskaper om proceskartläggning och processbaserad 
verksamhetsutveckling använts. Processen kan sedan effektiviseras och utvecklas för att 
i framtiden göra det industriella bostadsbyggandet ännu mer framgångsrikt. Vilket kan 
gynna träbyggandet både i Sverige och internationellt. Syftet med examensarbetet är att 
kartlägga företaget Plusshus arbetssätt från ide till färdigt hus och sedan upprätta ett 
förslag på en hållbar standardiserad processmodell. Resultatet ger ett standardiserat 
flödesschema samt en manual som beskriver processen. Resultatet visar också en analys 
av arbetssättet på Plusshus med rekommendationer på åtgärder för att uppnå en 
effektivare process. Arbetets slutsats är att hållbara processflöden behöver utvecklas om 
branschen ska kunna effektivisera och förenkla byggprocessen ytterligare.  
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Abstract  
An effective production of industrialized wooden houses is based on controlled and 
standardized process flows. To demonstrate in what way they are related, has basic 
knowledge of process review and process based business development been used. 
Later on the process can be streamlined and developed to make the production of 
industrialized wooden houses even more successful in the future. This could benefit the 
wooden constructions on a national and international market.  

The purpose of this thesis is to identify the work from an idea to a complete house at the 
company Plusshus, and then prepare an idea of a sustainable and standardized process 
model. The result shows a standardized flowchart and a manual which describe the 
process. The result also includes an analysis of the approach at Plusshus with 
recommendations on actions who can achieve a more efficient process. The conclusion 
of this thesis is that sustainable process flows need to evolve if the industry is to 
streamline and simplify the construction process further. 
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Förord 
Den här rapporten är resultatet av ett examensarbete på 15 högskolepoäng och är den 

avslutande delen på högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik vid Umeå universitet.  

Mina förhoppningar inför detta examensarbete var att kunna utveckla mina kunskaper 

inom hela byggprocessen. Något som jag fick möjlighet till genom företaget Plusshus i 

Skellefteå, då de efterfrågade en kartläggning av flödesprocesserna inom Plusshus.  

Kartläggningen hade inte varit möjlig om inte de anställda på företaget hela tiden 

bidragit med snabb och bra information. Därmed riktas ett stort tack till alla de 

medarbetare som direkt eller indirekt varit i kontakt med mig och mitt arbete under 

arbetets gång. Ett speciellt tack riktas till min handledare P-O Landstedt som funnits till 

när jag behövt stöd och som hjälpt mig att hitta den information jag behövt till arbetet. 

Ett särskilt tack riktas även till kvalitetschef Margareta Nyberg som genom sitt 

engagemang uppmuntrat mig genom hela arbetet, och alltid funnits där när jag behövt 

hjälp, tips och råd. Slutligen vill jag också tacka min handledare på Umeå universitet, 

Fredrik Häggström som har stöttat mig genom rapportskrivandet. Jag hoppas att 

flödesschemat och manualen som presenteras i rapporten kommer leva vidare inom 

Plusshus och vara till hjälp för dem som arbetar inom organisationen i framtiden. Samt 

att den kommer att utvecklas vidare och på så vis i framtiden kunna bidra till 

utvecklingen av en hållbar byggprocess. 

 
 
 
 
 

Kajsa Pettersson  

Maj 2015 
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1. Inledning  
Bostadsbyggandet har genomgått stora förändringar genom åren. På 50- och 60-talet 

rådde akut bostadsbrist i Sverige, och riksdagen beslutade om det så kallade 

miljonprogrammet. Det innebar en massproduktion av 1 000 000 bostäder på 10 år. 

Därefter sjönk bostadsbyggandet sakta fram till mitten av 80-talet när det återigen 

började öka med hjälp av statliga räntesubventioner och stora inkomstökningar. 1991 

störtdök bostadsbyggandet på nytt i samband med en kraftig konjunkturnedgång som 

ledde till minskad efterfrågan av bostäder. Inpå 2000-talet började byggandet sakta öka 

igen men hämmades av finanskrisen 2008 (SEB 2012). Med tanke på den låga 

produktionstakten av bostäder de senaste åren råder det nu återigen stor bostadsbrist i 

Sverige och det finns en stor efterfrågan på nybyggda bostashus (Boverket 2015). 

 

Samtidigt har vi människor blivit mer och mer miljömedvetna. FN har satt upp 

miljökvalitetsmål som Sverige antagit, de strävar efter en miljömässigt hållbar 

utveckling på lång sikt. Självklart påverkar de målen även byggbranschen som idag är 

en av de största orsakerna till utsläpp av växthusgaser(Sverige 2025). Därför efterfrågas 

idag långsiktigt hållbara byggnader i större utsträckning. Samtidigt som priser och 

produktionstider hela tiden pressas och blir allt mer avgörande vid val av material- och 

konstruktionslösningar. Detta har medfört att byggbranschen fått tänka om. Industriellt 

byggande som förr var förknippat med låg kvalitet och liten flexibilitet har blivit en 

viktig del i framtidens hållbara bostadsbyggande (Boverket 2008). 

 

Sett ur dessa perspektiv har trä många fördelar som byggnadsmaterial. Genom att Trä 

är en förnyelsebar råvara som lagrar koldioxid under hela sin livslängd, är det ett 

relativt miljövänligt byggnadsmaterial. Det fungerar också bra i en industriell process då 

prefabriceringsmöjligheterna är stora. Trä är ett material som har bra värmeisolerande 

egenskaper och lång livslängd, vilket är viktiga egenskaper för att bygga energisnåla 

bostäder. Dessutom väger trä relativt lite jämfört med andra byggnadsmaterial vilket 

medför lägre transportkostnader samt enklare och billigare grundläggning. Allt detta 

gör att både tid, pengar och vår miljö kan sparas (Träbyggnader LTU). 

 

Utvecklingen av industriellt tillverkade trähus har gått fort och krävt snabba framsteg. 

Processerna inom företagen har inte alltid hängt med eller dokumenterats för att senare 

kunna utvecklas. Genom att identifiera ett företags flödesprocesser tas första steget i ett 

omfattande arbete för att utveckla en verksamhet. Har man en stabil bild över hur 

arbetet ska gå till är det lättare att senare kunna utveckla arbetet i takt med att 

förutsättningarna och kraven ändras på marknaden (Kartläggning av affärsprocesser). 

Många experter är överens om att ökad kunskap kring processer och projektmodeller 

kan förenkla och effektivisera arbetet för företag inom byggsektorn. 

 

Denna rapport utreder och strukturerar upp företaget Plusshus arbetssätt och belyser 

hållbarhetsfrågor ur både sociala, ekomomiska och ekologiska perspektiv. Uppsatsen 

bidrar förhoppningsvis till en förtydligad syn på utveckling av hållbara projektproceser, 

som i framtiden ska kunna gynna effektiviseringsarbetet inom Plusshus. Och i bästa fall 

inspirera andra aktörer att arbeta i en liknande riktning.   
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1.1 Bakgrund  
Vi vet att trä är ett bra byggnadsmaterial ur många synvinklar och att industriellt 
träbyggande är på ordentlig frammarsch. Etablerade träbyggnadsföretag jobbar idag 
metodiskt med att stärka sin produkt på marknaden genom att öka kunskapen och 
trycka på alla de fördelar som finns med materialet trä. 1994 års ändring i Boverkets 
byggregler katalyserade ny forskning kring trämaterialets uppförande vid bl.a. brand, 
fukt, akustik och statik vilket lett till att det nu finns många väl fungerande byggsystem 
baserade på träkonstruktioner att bygga vidare på (Trä, individuellt och industriellt). 
 
Statliga byggkommissionen beskriver i en utredning hur den svenska byggbranschen 
genom att få bättre kontroll över processerna i värdekedjan kan skapa bättre kvalité till 
ett lägre pris, och på så sätt utveckla det industriella träbyggandet. Genom att utveckla 
ett system för processer utvecklas en helhetseffektivisering (Boverket 2008).  
Både högt uppsatta chefer och forskare inom ämnet tror på en stark utveckling av 
prefabricerade trähus.  De tror också att nästa viktiga steg för företag i branschen blir att 
optimera processerna från ide till inflyttning. Processtandarder måste skapas för att bli 
mer kostnadseffektiva men modellerna ska ändå fungera på flera olika projekt med 
unika lösningar och samtidigt kunna bibehålla kvaliteten (Trä individuellt och 
industriellt). Marie Johansson forskare i byggteknik på Linnéuniversitetet i Växjö tror 
att byggindustrin har mycket att lära från bilindustrin vad gäller effektivitet inom 
industriella flöden. Enligt Johansson kan byggindustrin genom förbättringar inom detta 
område minska kostnaderna samtidigt som kvaliteten kan bevaras. Lyckas det ser 
framtiden ljus ut för svensk trähusindustri konstaterar Marie i en intervju med 
tidningen trä.  

1.1.1 Plusshus 

Setra Plusshus AB är ett expanderande företag som tillverkar och säljer industriellt 
tillverkade trähus. Idag har företaget ingen nedskriven fastställd mall som beskriver hur 
arbetet inom företaget ska bedrivas, utan var och en gör på sitt egna sätt som de alltid 
har gjort. I och med att företaget växer och nya medarbetare tillkommer hoppas 
företaget i framtiden kunna underlätta för både de nya och gamla medarbetarna genom 
att utarbeta en beskrivning över ett standardiserat projektflöde. På så sätt får alla en 
bättre överblick över hur företaget arbetar. Detta kan också bidra till bättre 
kommunikation och samarbete mellan de som arbetar i projekten. Med en mer 
strukturerad arbetsgång och tydliga ansvarsområden kan företaget bli effektivare, 
minska på missförstånd och slippa onödiga extrakostnader. Samt att det skulle spara 
mycket tid genom att rätt saker utförs vid rätt tidpunkt utan att kvalitén äventyras.  
 
 
1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att kartlägga företaget Plusshus arbetsgång, samt att 
upprätta ett standardiserat flödesschema som översiktligt beskriver arbetsgången vid 
industriell tillverkning av trähus. Genom standardisering och utveckling av 
projektflödet kan detta i framtiden gynna byggandet av industriellt tillverkade trähus.  

1.3 Mål 
Målet är att utifrån teorier kring verksamhetsutveckling och processkartläggning, 
beskriva företagets arbetssätt och sammanställa det till ett strukturerat flöde med en 
tillhörande enkel beskrivning.  Samt att ta fram konkreta förbättringsförslag på hur 
flödet skulle kunna effektiviseras för att skapa en effektivare process uppbyggd på 
social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet.  
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1.4 Avgränsningar  
Examensarbetet motsvarar 15 högskolepoäng vilket betyder att arbetets storlek och djup 
har begränsats. Vidare studier skulle exempelvis kunna detaljstudera varje enskild 
process djupare för att få en mer detaljerad bild. 
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2. Teori 
I detta kapitel förklaras i korthet vad industriellt träbyggande är och lite historia kring 
träbyggande. Vidare definieras en process och varför det är viktigt med 
processkartläggning för att kunna utveckla trähusindustrin beskrivs. Därefter följer en 
presentation av det processbaserade arbetssättet Lean för att ge läsaren en större 
förståelse över hur processbaserad verksamhetsutveckling kan fungera.  
 

2.1 Industriellt träbyggande  
Att bygga med trä är både framtid och historia på samma gång. I Sverige har vi en lång 

tradition när det gäller träbyggnader av allt från soldatorp till stora slott, kyrkor och 

hela stadsdelar. På 1800talet drabbades många av Sveriges trästäder av förödande 

bränder. På grund av brandrisken blev det då förbjudet att bygga nya träbyggnader 

högre än två våningar. Ny kunskap kring brand samt påtryckningar från EU medförde 

dock att staten 1994 bestämde att det återigen skulle bli lagligt att bygga högre och 

större trähus i Sverige (Dagens Arbete 2015). Detta har tillsammans med miljömässiga 

och tekniska fördelar lett till att allt fler hus byggs med trästomme. Idag står det 

moderna träbyggandet av flervåningshus för en marknadsandel på 15 %. Bland alla 

nybyggda bostäder är idag drygt 50 % uppförda med trästomme. Det betyder att trä 

numera är det vanligaste stommaterialet vid nybyggandet av bostäder i Sverige, och 

intresset verkar fortsätta att öka (Fastighet och bostadsrätt 2012). 

Modernt industriellt träbyggande sägs vara en av de största bidragande orsakerna till 

träbyggandets nya stora genombrott. Industriellt träbyggande innebär att större delen 

av byggprocessen sker i en fabrik. Byggelement och hela rum förtillverkas i en miljö där 

varken väder eller vind kan påverka processen. Byggnaderna levereras sedan som en 

byggsats till byggplatsen. Det handlar helt enkelt om ett nytt byggande för en ny tid. Där 

miljö, klimat, tid, kostnader och kvalitet spelar en central och självklar roll enligt Bertil 

Stener, direktör Svenskt Trä, Skogsindustrierna (Fastighets och bostadsrätt 2012). Trä 

är inte bara miljövänligt och traditionellt, det är också ett lätt och starkt material som 

passar lika bra för nyproduktion och påbyggnader som till kompletterande byggnation i 

trånga stadsmiljöer (Svenskt trä 2012).   

Här listas några av alla de fördelar som finns med trä som byggnadsmaterial: 

 Klimatsmart  

 Förnyelsebart 

 Återvinningsbart 

 Starkt i förhållande till sin vikt 

 Värmeisolerande  

 Beständigt  

 Formbart och flexibelt  

 Naturligt och vackert          

(Setra i korthet 2015) 
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För att få konceptet industriellt träbyggande ännu mer framgångsrikt och på så vis öka 

träbyggandet krävs bättre kvalitet till ett lägre pris på kortast möjliga tid. Detta är 

nödvändigt för att möta den hårda konkurrensen som redan finns på byggmarknaden 

idag (Boverket 2008). 

2.2 Vad är en Process? 
En process kan på ett förenklat sätt beskrivas som en helhet som sträcker sig från 
identifierat behov till ett tillfredsställt, eller från order till leverans. Processer syftar till 
att tillgodose ett behov. En process börjar med ett internt eller externt kundbehov, och 
slutar med att behovet tillfredsställs och kunden blir nöjd. Identifieringen av behovet 
utlöser ett antal aktiviteter som samverkar för att behovet ska tillfredsställa. 
Aktiviteterna och deras relationer, kundbehoven och den resulterande 
kundtillfredställelsen utgör därför tillsammans beskrivningen av en process 
(Kartläggning av affärsprocesser).  
 
En process kan också liknas med en väg, det vill säga en struktur som används gång på 
gång. Vägen eller processen börjar i ”behovsbyn” med ett behov och slutar i 
”tillfredsställelsebyn” det vill säga att behovet är tillfredsställt. För att ta sig från den ena 
byn till den andra krävs resurser och kompetens. Under resan gång passeras ett antal 
områden, problem och korsningar som måste passeras på bästa möjliga sätt för att 
målet ska nås (Processbaserad verksamhetsutveckling). 
 
Processer brukar delas in i tre olika kategorier: 

 Huvudprocesser - Utgör grunden i företagets verksamhet genom att bidra med 
produkt eller tjänst till kund. 

 Stödprocesser – Behövs för att huvudprocesserna ska fungera så bra som möjligt. 
Denna processtyp är inte avgörande, utan handlar mer om planering av 
produktionen och utveckling av organisationen. 

 Ledningsprocesser – samordnings och styrprocesser för huvud- och 
stödprocesserna. Kan till exempel vara verksamhetsutveckling och beskrivning av 
hur resursutnyttjande skall gå till (Kartläggning av affärsprocesser). 

 
Det är viktigt att skilja på process och projekt. Ett projekt är till skillnad från en process 
mer av ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation, och har ett bestämt 
mål som ska uppnås inom tydliga tidsramar, med en speciell budget.  En process bygger 
upp en stomme över hur en organisation arbetar med till exempel ett projekt och tar 
inte slut bara för att resultatet är levererat till kunden, utan används om och om igen. 
Detta betyder att det blir mer meningsfullt att analysera och ständigt förbättra 
processerna eftersom att de ständigt återkommer (Kartläggning av affärsprocesser). 
 

2.3 Processkartläggning    
Vi lever i en värld som ständigt förändras, det ställs allt större krav på dagens företag 
när det gäller kvalitet, tid och kostnader. Bättre resultat ska åstakommas med mindre 
och miljövänligare resurser. Att ”springa fortare” är inte längre tillräckligt, man måste 
jobba smartare. Detta utryckte den gamla fotbollspelaren Gunnar Gren på ett bra sätt 
när han fick frågan om hur han trots sin då höga ålder kunde hänga med så bra i spelet. 
”Står man där bollen kommer behöver man inte springa fort ” svarade han. Med andra 
ord ”läste” han spelet så bra att han kunde placera sig på rätt ställe på planen. Sådant 
kräver naturligvis kunskap, kompetens och erfarenhet. På motsvarande sätt gäller det 
för företag att positionera sig rätt för att framgångsrikt kunna hantera nya krav och 
hänga med i den utveckling som hela tiden sker. Att basera sin verksamhetsutveckling 
på processer och processorienterade synsätt har visat sig vara en lovande och kanske 
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nödvändig väg att gå för att klara en hårdnande konkurrens. Genom att skaffa sig 
kunskap och insikt i hur arbetet utförs idag, blir det enklare att sedan kunna utvecklas 
vidare i takt med att kraven utifrån förändras (Processbaserad verksamhetsutveckling). 
 
Processer i sig är inget nytt påfund. Varje verksamhet har, har alltid haft och kommer 
alltid att ha dem. Det gäller bara att identifiera dem. Genom att beskriva en verksamhet 
med hjälp av processkartor förklaras hur organisationens olika delar är relaterade till 
varandra, och hur de samverkar för att skapa värde för kunden.  De flesta förstår 
kopplingarna mellan olika aktiviteter, men få individer inom en organisation har full 
förståelse för hur processerna inom hela organisationen ser ut. De anställda kan ha en 
god uppfattning om den egna delen av verksamheten men få kan se helheten. Den 
avgränsningen leder ofta tyvärr till avskärmningar från kundens krav. De personer som 
inte kommer i kontakt med kunden har svårt att se hur deras arbete påverkar kundens 
tillfredsställe. Murarna inom en organisation gör det också svårt att identifiera 
förbättringar för helheten. Istället införs diverse förbättringsåtgärder inom varje 
avdelning vilket inte alltid leder till förbättringar av verksamheten i stort (Kartläggning 
av affärsprocesser). I figur 1 nedan illustreras en funktionsorienterad organisation och 
de problem som kan uppstå när avdelningarna inom organisationen avskärmas. Varje 
avdelning arbetar var för sig och strävar efter att uppfylla just sina specifika mål utan att 
samarbeta med andra enheter.  
 
 
 
 

 
Figur 1. Några problem som en funktionsorienterad organisation kan råka ut för. 

 Källa: Boverket, 2008 och Processbaserad verksamhetsutveckling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 
I jämförelse med den funktionsorienterande organisationen syftar den 
processorienterande till att skapa ett bra arbetsflöde och sammarbete igenom hela 
organisationen. Alla enheter hjälps åt för att på effektivast möjliga sätt leverera värde till 
kunden. Processerna bygger upp som en stomme och visar hur organisationen ska 
arbeta och vilka aktiviteter som behövs för att kunna nå målet. Figur 2 illusterar en 
process som löper genom organisationens olika avdelningar. 
 
   

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

 

2.3.1 Positiva förändringar  

Att kartlägga en organisation och ge en bild av dess processer förändrar väldigt mycket. 
När processerna blir synliga är det lättare för varje enskild anställd att se hur det egna 
arbetet passar in i helheten. En kartläggning kan medföra att personalens fokus flyttas 
till processens kapacitet och att den funktionsorienterade organisationen då blir mindre 
viktig. Detta underlättar samarbetet mellan avdelningar, vilket kan leda till 
förbättringar i sättet att arbeta. Små förbättringar skapar engagemang som möjliggör 
större och mer genomgripande förändringar av processen med tiden.  
   
Det är viktigt att inse att kartläggningen inte i sig innebär några stora förbättringar av 
processen. Kartläggningen är endast det första steget i ett omfattande arbetet med att 
utveckla en verksamhet. Kartorna skapar en stabil grund som sedan kan utvecklas. 
Vissa förbättringsmöjligheter går såklart att identifiera redan när processerna kartläggs. 
Dock är det först när materialet analyseras på ett djupare plan som de går att förstå 
vilka förändringar som kan vara aktuella för att förbättra verksamheten. Man kan därför 
säga att kartläggning är en nödvändig början på ett fortsatt utvecklingsarbete 
(Kartläggning av affärsprocesser). 
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Processkartorna genererar: 

 Helhetsbild: Här skapas en gemensam syn på hur verksamheten fungerar. 
Uppgifter och specifika ansvarsområden förtydligas. Detta leder till att varje 
enskild medarbetare ser hur just de kan bidra till helheten.  

 Identifiera förbättringsområden: Processen blir mer överblickbar. Problem 
och tidskrävande moment kan lättare identifieras.  

 Delaktiga medarbetare: Det blir lättare att genomföra förändringar när alla 
medarbetare är delaktiga och förstår varför det ska göras. 

 Effektivitet: Tid och kostnader kan minskas vilket medför högre effektivitet.  

 Kundnytta: Allt utfört arbete ska resultera i ökat kundvärde.  
 
Oavsett ambitionsnivå och framtida planer är kartläggning ett viktigt första steg i att 
förbättra en organisation. Utifrån grundprocessen kan utveckling sedan göras för att 
uppnå bättre resultat på ett strukturerat sätt.   Processkartläggningen gör det också 
möjligt för företag att beskriva roller och ansvar. Här kan även beskrivningar av vart 
kontroller ska utföras, vilka styrdokument som bör användas och vilka viktiga 
beslutspunkter som finns presenteras. Samt att eventuella risker identifieras. 
(Processkartläggning). 

 
2.4 Bilindustrin  
Kartläggning, styrning, utveckling och optimering av processer har starka rötter i 
ingenjörskonsten, framförallt inom biltillverkningen (Processorientering).  
Många företag från olika branscher har under 2000-talet anammat lean-filosofin, vilken 
är en västerländsk tolkning av TPS, toyota production system. Det har ibland hävdats 
att massproduktionen var 1900-talets mest framgångsrika produktionssätt, och kanske 
blir lean 2000-talets främsta produktionssätt (Lean Production). 

2.4.1 Historien bakom Lean  

Grundtankarna kring Lean började ta form redan i början av 1900-talet.  
Henry Ford ville producera bilar till lägsta möjliga kostnad för att kunna erbjuda en bil 
till alla. Genom att skapa effektiva flöden och hålla god produktionskvalitet i alla led 
skapade Ford en flödestillverkning som med tiden övergick till massproduktion. 
(Petersson et al. 2012).  
 
Samtidigt som Ford utvecklades i USA, startade snickaren Sakichi Toyoda Japans första 
vävstolsfabrik. Han utvecklade kontinuerligt både vävstolarna och produktionssystemet 
runt vävstolstillverkningen. Toyoda var också väldigt intresserad av bilar och 
bilindustrin. Att bygga spektakulära automatiska vävstolar blev med tiden inte 
tillräckligt stimulerande varför han år 1910 besökte Fords bilfabrik i USA. Ford 
producerade då en T-Ford var 24:e sekund, sammanlagt byggdes 100 000 bilar per år. 
Den snabba produktionstakten pressades ned priserna från 950 dollar per bil till        
290 dollar. Toyoda insåg att det han just sett skulle förändra världen. Han ville också 
bygga bilar men produktionen av automatiska vävstolar tog upp all hans tid. 
Tillverkningen av vävstolar gick så pass bra att Platt Brothers i England, världens största 
tillverkare av vävstolar köpte patenten för den automatiska vävstolen för 10 000 pund 
år 1929 (mintoyota). Äntligen fanns då både tid och pengar för att Toyoda skulle kunna 
starta upp en egen biltillverkning. Övertygade om att bilen var framtiden började han 
och hans son kiichiro Toyoda utveckla en egen bilmodell. Bara några månader senare 
dog tyvärr fadern, men sonen Kiichiro valde att fortsätta utvecklingen. Han läste Henry 
Fords bok ”My life and work” gång på gång för att försöka förstå principerna bakom 
framgången. 
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De grundläggande idéerna från Ford anpassades sedan till japanska förhållanden som 
under den här tiden var mycket dåliga på grund av andra världskrigets framfart. Detta 
medförde att tillverkningsprocessen pressades och utvecklades till att bli ännu flexiblare 
och snabbare än den process som visades upp hos Ford. (Petersson et al., 2012) 
 
Efter oljekrisen på 70-talet då många av världens industrier påverkades mycket hårt, 
startades ett forskningsprojekt för att analysera varför vissa organisationer hade kunnat 
behålla sin produktivitet medans andra konkurrenter misslyckats. Skillnader på 
produktivitet och kvalitet mellan biltillverkare världen över skulle nu studeras. 
Forskningen resulterade i boken ”The Machine who changed the world”, skriven av 
Womack, Jones, Roos år 1990. Det var då Begreppet Lean production lanseras för första 
gången, en västerländsk tolkning av toyota production system (Petersson et al., 2012). 
 
2.4.2 Lean-principer  

Lean brukar på svenska översättas till resurssnål och mager. Lean handlar således om 

att driva en verksamhet på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Det vill säga skapa 

största möjliga värde med minsta möjliga resurs. En annan viktig del av filosofin är att 

kunden och dess behov ständigt ska stå i fokus. Lean handlar också om att hela tiden 

utveckla och förbättra verksamheten, de finns alltid en nästa nivå. I boken The Toyota 

way” beskriver Jeffery Liker 4P-modellen som bygger på 14 grundläggande 

ledningsprinciper som står till grund för Lean. 4P modellen består av, 

Philosophy(filosofi), Processes(process), People(Människor), Problem 

solving(problemlösning). De 14 principerna beskrivs nedan. 

 
Filosofi 

1. Alla beslut ska baseras på långsiktigt tänkande, även om det innebär 
ekonomiska förluster på kort sikt. 

Process 

2. Skapa sammanhängande processflöden för att synliggöra problem. 
3. Efterfrågan ska styra produktionen. 
4. Jämna ut arbetsbördan. 
5. Vid fel ska alltid processen stoppas för att skapa rätt kvalité från början.  
6. Ett standardiserat arbetssätt ska ligga som grund för medarbetarnas 

delaktighet av ständiga förbättringar.  
7. Eventuella problem ska lyftas fram med hjälp av visuella styrmedel. 
8. Använd pålitlig och väl beprövad teknik.  

Människor  

9. Utveckla ledare som verkligen förstår sig på arbetet, lever efter filosofin 
och lär ut den till andra 

10. Utveckla fantastiska individer och team som arbetar enligt företagets 
filosofi. 

11. Uppskatta företagets partners och leverantörer genom att utmana dem 
och hjälpa dem att bli bättre. 

Problemlösning 

12. Se problemen med egna ögon för att bli bättre på att förstå verkliga 
situationer. 

13. Fatta inga förhastade beslut, överväg alla möjligheter. Implementeringen 
av besluten ska genomföras snabbt. 

14. Bli en lärande organisation genom att ständigt utvärdera, självkritisera, 
reflektera och förbättra. (Liker & Franz , Liker &Meier, 2006) 
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De 7+1 slöserierna 
Allt som inte genererar värde till de varor eller tjänster som kunden får är slöseri. Det 
gäller både interna och externa kunder. En huvudprincip inom lean är att eliminera 
slöseri. Det blir då lättare att fokusera på värdehöjande aktiviteter och att bli mer 
kostnadseffektiv. Inom Lean pratade man länge om sju olika slöserier. På senare år har 
en åttonde punkt identifierats, nämligen att inte ta tillvara på medarbetarnas kunskap 
och kreativitet.  Därför pratar man nu om de 7+1 slöserierna som illusteras nedan i  
figur 3.  
 
 

  

Figur 3. Illustrerar de 7+1 slöserierna, källa: leanconcepts.se 

 

Templet 
För att ytterligare illustrera de principer och grunder som Lean vilar på och byggs upp 
av kan de liknas med ett tempel. Hela arbetssättet syftar till att sätta kunden i centrum. 
Därför byggs templet från taket och nedåt, där taket är kundfokus och de resterande 
byggstenarna används för att kunna uppnå kundens krav. En annan anledning till att 
lean beskrivs som ett tempel är att alla delar behövs. Tas grundstommen bort i form av 
väggar eller grund så rasar allt ihop. Nedan förklaras de olika byggstenarna, en 
tempelillustration kan ses i figur 4. 
 

Beskrivning av templets byggstenar: 
  

 Verksamheten bör använda sig av pålitlig utrustning som alltid fungerar.  
All information rörande organisationen och dess processer ska finnas att betrakta 
på ett enkelt sätt ute i verksamheten istället för i en dator på någons kontor. 
 

 Dalar och toppar ska tas bort för att skapa stabilitet och utjämning   
Det är viktigt att skapa en standard som sedan ligger till grund för det fortsatta 
utvecklingsarbetet.  
 

 När det finns ett standardiserat arbetssätt kan man se resultatet av en 
förbättring. Ett standardiserat arbetssätt som rör problemlösning skapar 
möjlighet och förutsättningar för människorna att växa inom givna ramar både i 
team och som enskild individ. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://leanconcepts.se/om-lean/&ei=zKNMVeCqPKWmygPhz4C4DA&bvm=bv.92765956,d.bGg&psig=AFQjCNFSCooJNE29LWWD4_LmskKYmbzpEA&ust=1431172382555616
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 Just-In-time innebär att allt materialflöde i hela värdekedjan, ska ske Just-In-
time för att kunna leverera till kund efter beställning. Detta minskar också 
internlager och bundet kapital. 
 

 Så fort något är fel med en produkt är det fel på processen och det måste 
uppmärksammas och rättas till. Att stoppa produktionen direkt ger företaget en 
möjlighet att lära sig av sina misstag och bli ännu bättre i framtiden. 
 

 Förkorta alla ledtider i processerna genom att ta bort onödigt slöserier. 
Identifiera de 7+1 slöserierna som finns i processen och försöka minska eller 
helst ta bort dem helt. 
 
  

Alla byggstenar syftar till att skapa värde för kunden. Genom att kunna producera varor 
och produkter med bästa kvalitet, säkerhet, kostnader, arbetsmoral och produktivitet. 
 

 

Figur 4. Leantemplet 

Källa: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/183111/183111.pdf 

 

2.4.3 Kaizen-ständig förbättring  

Direktöversatt till svenska betyder kaizen förändring till det bättre, men man brukar 
säga ständig förbättring. Ett centralt begrepp inom Lean-filosofin är just ständig strävan 
efter förbättring. Det handlar om att vara en lärande organisation genom att ständigt 
utvärdera, självkritisera, reflektera och förbättra den egna verksamheten. Det är viktigt 
att skapa en företagskultur där de anställda hela tiden vill förbättra organisationen. 
Det finns ett antal modeller som kan användas för att underlätta förbättringsarbetet 
med kaizen. Nedan listas och förklaras några av de viktigaste. 
 
Thinking People System 
Thinking People System är inte en metod för att uppnå kaizen, utan en förutsättning för 
att kaizen ska vara möjlig. Det bygger på tänkande medarbetare som ifrågasätter 
företagets processer och kommer med förbättringsförslag. 
 

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/183111/183111.pdf
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5S 
5S är en arbetsorganisationsmetod som har blivit ett centralt verktyg för att underlätta 
en organisations förbättringsarbete. Namnet kommer ifrån de fem processer som 
metoden bygger på  
Sortera - Hålla ordning på verktyg och material som finns på arbetsplatsen och se till 
att rätt saker finns på rätt plats. 
Systematisera - Nödvändiga verktyg eller material skall vara lättillgängliga och finnas 
på lämplig plats. 
Städa - Håll arbetsplatsen ren och snygg. 
Standardisera - Standardiserat arbete är en viktig förutsättning för att hitta 
förbättringsmöjligheter då avvikelser från standard indikerar att något kan förbättras  
Självdisciplin- skapa vana så att ordningen hålls. 
 
PDCA: Plan-Do-Check-Adjust 
Handlar om att göra saker rätt första gången och på så sätt slippa onödiga 
förbättringsåtgärder.  
PDCA processen är en cyklisk förbättringsprocess där målet är att ständigt förbättra 
organisationens processer samtidigt som medarbetarena utvecklas till problemlösare.  
 

 Planera – identifiera och analysera problemet samt föreslå en lösning 

 Göra – Genomföra lösningen 

 Studera – samla och utvärdera data  

 Agera – inför och standardisera lösningen.  
 
Hansei 
En viktig förutsättning för kaizen är det japanska synsättet hansei som kan översättas 
till reflektion, och anses vara nyckeln till självutveckling. Medarbetarna får följa upp och 
reflektera över sitt arbete, vad gick bra, vad gick mindre bra samt hur görs det bättre 
nästa gång. (Liker & Franz , Liker &Meier, 2006) 
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3. Företaget  
Teorierna som presenterats i kapitel två har använts som grund vid kartläggning av 
företaget Plusshus flödesprocesser. Det här kapitlet ger läsaren en sammanfattning av 
företaget och deras organisation.  

3.1 Plusshus historia  
Företaget Plusshus har en lång och brokig historia som har utvecklats genom en rad 
olika företagskonstruktioner till att idag vara ett dotterbolag till Setra, ett av Sveriges 
största träindustriföretag.  
 
Det började med att familjeföretaget Lundbergs trä i Arvidsjaur 1967 startade 
Lundbergshus där man tillverkade fabrikstillverkade bostadshus. Finanskrisen under 
80-talet medförde att Lundbergs trä beslutade sig för att lägga ner husfabriken. Två av 
fabrikens dåvarande chefer valde då istället att driva fabriken vidare i mindre skala 
under namnet Plusshus. Sedermera köpte företaget Skellefteåbygdens trähus andelar i 
det Arvidsjaurbaserade bolaget för att kunna erbjuda sina kunder fabrikstillverkade hus. 
Detta räckte dock inte för att rädda Skellefteåbygdens trähus som 1997 slutligen lades 
ner. Dåvarande VD på Skellefteåbygdens trähus Ulf Hagelind värvades i samband med 
nedläggningen över till Plusshus. Hagelind köpte en tid senare upp Plusshus och blev 
majoritetsägare av företaget.  
 
Ulf ville expandera företaget men hade svårt för att hitta rätt kompetens i Arvidsjaur. 
Han tog då kontakt med två tidigare kollegor från Skellefteå, ekonomen Arne Olofsson 
och teknikern Arne Andersson, som köpte varsin andel i företaget. 2002 flyttades 
kontoret till Skellefteå. Under den här tiden hade Plusshus gått med i ett samarbete 
mellan flera olika aktörer i Sverige i hopp om att öka träbyggandet. Detta var början till 
det som idag kallas trälyftet, vilket är ett byggsystem av fabrikstillverkade massiva 
trämoduler. Efter några år köpte Sågverkskoncernen Setra trälyftet och började satsa 
ordentligt på projektet. Plusshus som då var en del av trälyftet behövde utöka ytterligare 
och köpte en nedlagd husfabrik i Kristinehamn. I samband med det gick Setra in som 
delägare i Plusshus och 2009 tog Setra helt över ägarskapet. Sedan dess har Plusshus 
investerat i ytterligare en husfabrik i Renholmen och bestämde i samband med detta att 
lägga ner fabriken i Arvidsjaur.  
 
Idag drivs Plusshus som ett dotterbolag till Setra, där tillverkningen av husen sker i två 
moderna husfabriker, Kristinehamn och Renholmen. Företaget ser i och med ett ökat 
hållbarhetstänk från samhället en stor potential i utvecklingen av träbyggande. Även om 
Plusshus idag är ett etablerat företag på marknaden måste de hela tiden tänka framåt 
och utveckla verksamheten för att fortsätta var en ledande tillverkare av flexibla 
kostnadseffektiva trähus i framtiden. (Hagerlind 2015). 
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3.2 Organisationen  
Idag ser företagets organisation ut som i figur 5 nedan. En verksamhetschef med sju 
underställda enheter. Varje enhet är specialiserad inom sitt huvudområde och bidrar 
med sin specifika kunskap till att en bra slutprodukt levereras till kunden.  

 
Figur 5: Plusshus organisation 

 

3.3 Byggsystem   
De industriella Plusshus-lösningarna passar många olika typer av byggprojekt. Bland 
annat hotell, kontorshus, förskolor, äldreboenden, studentbostäder och olika 
förtätningsprojekt. En stor fördel med prefabricerade byggnadsdelar är att arbetstiden 
på byggarbetsplatsen kan förkortas. Tillverkningen av de olika elementen sker i en 
väderskyddad miljö i moderna husfabriker. Tillverkningen kvalitetssäkras löpande med 
certifierad och dokumenterad egenkontroll samt stickprovskontroller utförda av SP 
(Sveriges tekniska forskningsinstitut). Plusshus ansvarar för att ritningar, material, 
konstruktioner och annat som rör byggnationen följer gällande lagar och regler. 
Företaget använder idag de tre byggsystemen, planelement, moduler och Trälyftet. 

3.4.1 Planelement  

Ytter-och innerväggselement, bjälklag och takelement förtillverkas som enskilda delar 
som sedan fogas samman på byggplatsen. Det ger ett effektivt byggande med stor 
flexibilitet. Planelement är exakta delar som sammanfogas till ett helt hus. Här kan 
arkitekten ta ut svängarna, och inredningen kommer på plats först efter det att 
husdelarna monterats. Med planelement kan man bygga i stort sätt vilka lägenhetstyper 
som helst. Byggprocessen på byggplatsen förkortas och stommen kan resas på bara 
någon dag. 

3.4.2 Moduler  

Modulsystemet förkortar byggtiden ytterligare eftersom färdigställandegraden I fabrik 
är extremt hög. Modulerna består av prefabricerade volymelement med golv, väggar och 
tak. De levereras som färdiga rum där allting finns på plats från golv och väggbeklädnad 
till köksinredning med vitvaror och färdiga badrum. Modulerna kan även levereras med 
yttertak, vilket ger ännu bättre väderskydd på byggarbetsplatsen. Det höjer kvaliteten 
och minskar risken för fuktskador.  
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3.4.3 Trälyftet 

Trälyftet är Setras patenterade byggsystem för flervåningshus. Konceptet bygger på 
industriellt tillverkade moduler i semimassivt trä. Hela rum byggs inomhus i fabrik och 
färdigställs invändigt för att sedan lyftas på plats på husgrunden. Det som gör Trälyftet 
unikt är att det även omfattar färdiga lösningar för bland annat ljudisolering, 
ventilation, värmeåtervinning och dragning av ledningar. I byggsystemet ingår även 
boendesprinkler som öppnar upp för en flexibel utformning av byggnaden när det gäller 
konstruktion och material, med bibehållen brandsäkerhet. Materialet i fasaderna kan 
väljas fritt och lätt anpassas till den omgivande bebyggelsen (Setra Group 2015). 
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4. Genomförande   
Detta projekt baseras framförallt på en kunskapsgrund från 
högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Umeå universitet. Som förstudie 
inhämtades kunskap om industriellt träbyggande, processer, processkartläggning och 
processbaserad verksamhetsutveckling. För att sedan kunna kartlägga och utvärdera 
Plusshus sätt att arbeta och bedriva projekt från idé till nyckelfärdigt hus. Samt utifrån 
detta sedan kunna ge förslag på förbättringspunkter och fortsatt utveckling.  
 
För att kunna kartlägga Plusshus processer studerades företagets olika avdelningar och 
deras arbetssätt. Intervjuer och praktiska genomgångar gjordes med de anställda om 
deras arbete, hur de såg på företaget, samt visioner inför framtiden. Människorna som 
jobbar på ett företget är den viktigaste resursen vid en kartläggning. Dels för att få fram 
rätt process men också för att det är personalen som sedan ska jobba vidare med att 
utveckla och förbättra processen i framtiden. Därför krävdes engagerade och 
intresserade medarbetare, för att kunna skapa en ärlig bild över företagets processer. 
Det har varit viktigt att befinna sig på arbetsplatsen och där ha tillgång till personal, 
stöddokument och det interna datorsystem, för att kunna upprätta ett flöde i 
organisationens anda.  
 
När alla olika avdelningar kartlagts samanställdes allt till en stor processkarta som 
ritades upp i Microsoftprogrammet Excel. Detta för att skapa en visuell helhetsbild över 
processen. Parallellt med framtagandet av processkartan skapades en manual som 
beskriver processkartans delar mer detaljerat. Utifrån den helhetsbild som ritades upp 
kunde sedan förbättringsområden identifieras. Dessa förbättringsområden ska inte 
betraktas som ett facit utan är konkreta förslag som identifierats under arbetet med 
kartläggningen. Många förbättringspunkter grundar sig på lean-filosofin som just 
bygger på processbaserad verksamhetsutvecklig.  
 
Rapporten har upprättats parallellt med det att resultatet tagits fram. Tyngdpunkten av 
rapportskrivandet har trots detta koncentrerats till de sista veckorna av examensarbetet, 
då studiens resultat och delar av bakgrundsinformationen till arbetet tagit tid att 
sammanställa.  
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5. Resultat  
Resultatet som tagits fram är ett processflöde som är anpassat till organisationen och 
innehåller de mest centrala aktiviteterna under en processgång från idé till färdigt hus. 
Modellen är en standardisering över hur företaget arbetar, och som sedan kontinuerligt 
kan utvecklas i strävan efter en effektivare process. 

5.1 Flödesschema och manual  
Flödesprocessen som identifierats finns att se i sin helhet som ett flödesschema i    
bilaga 1. Den tillhörande manualen som beskriver aktiviteterna i flödet mer ingående 
finns i bilaga 2 och arbetsbeskrivningar finns i bilaga 3.  
 

5.2 Förbättringsmöjligheter 
Den andra delen av resultatet är en analys av förbättringsmöjligheter och 
utvecklingspotential. Förslagen handlar till exempel om att ta sig tid till utveckling, 
införa och utveckla en företagskultur som skapar förutsättningar till ett bättre 
arbetsklimat. Utvärdera, följa upp och reflektera över gamla projekt för att ta lärdomar 
därifrån. Utveckla projektdefinieringen i början av projekten och därav också 
säljstödsavdelningen som behöver utvecklas ytterligare.  
  
 

Ta sig tid! 

En viktig del i Plusshus framtida förbättringsarbete handlar om att kunna ta sig tid till 
att utveckla och förbättra organisationens process och effektivisera arbetssättet. Genom 
att hitta det smartaste arbetssättet görs en stor investering för framtiden. Figur 6 
illustrerar det här problemet på ett överdrivet men bra sätt. Många av dagens företag, 
bland annat Plusshus, är fast i det dagliga arbetet och tycker sig inte ha tid till 
förbättringar. Förbättringar som skulle göra det dagliga arbetet mycket enklare och 
effektivare. Om dyr tid investeras för att hitta ett smartare sätt att arbeta på kommer det 
på längre sikt ge en stor vinst i både pengar och arbetsglädje. Detta bygger på den första 
av de fjorton lean-principerna. Nämligen att alla beslut ska baseras på långsiktigt 
tänkande även om det innebär ekonomiska förluster på kort sikt. 
 

 
Figur 6, Källa: (Mitt flippade klassrum) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://mittflippadeklassrum.wordpress.com/2014/02/23/att-skapa-sig-tid-for-att-vinna-tid/&ei=RV5UVamkG4m9ygPI_oGIAQ&bvm=bv.93112503,d.bGQ&psig=AFQjCNHG7H3n8npc07kvxD03oQvly_v6kA&ust=1431678905333293
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Företagskultur 

I och med att denna kartläggning och standardisering gjorts har en grundstruktur 
skapats. För att processen ska fungera bra måste den kontinuerligt utvecklas och 
förbättras så att en processbaserad verksamhet tillåts växa fram. Det är då viktigt att 
skapa en företagskultur där de anställda hela tiden vill förbättra organisationen. Det 
handlar alltså om att eliminera det åttonde slöseriet och inte förlora medarbetarnas 
idéer, kunskaper och förbättringsförslag genom att inte involvera de som sitter på 
lösningarna. Därför är det viktigt att skapa en kultur där alla är delaktiga i 
förbättringsarbetet och alla ges möjlighet att komma med utvecklings- och 
förbättringsförslag.  Alla förbättringar är inte stora och omfattande. De flesta finns i 
vardagen och kan göras av alla.  
 
Det är viktigt att alla inom organisationen drar åt samma håll, även om åsikter ibland 
kan gå isär på vägen dit. I detta spelar företagskulturen en mycket viktig roll. I en väl 
utvecklad organisation bör det vara högt i tak och alla anställda måste tillåtas att vara 
unik som individ och ha rätt att tycka som de vill. Alla måste dessutom känna att det 
finns utrymme för att kunna göra fel om organisationen ska kunna utvecklas genom 
personalens kreativitet. Många lärdommar som på sikt leder till framtida lösningar 
kommer dessutom ofta ur tidigare misstag. En chef bör inte ha som uppgift att uppfylla 
allas önskemål eller idéer, men däremot tror jag att det är viktigt att chefen tar del av 
alla synpunkter med ett öppet sinne och låter medarbetarna känna sig hörda. Bäst är 
om medarbetarna själva får vara delaktiga i att hitta fungerande vägar till ökad 
arbetsglädje och effektivitet. 
 
Företagskultur handlar också om vad företeget kan, vill och ska göra. Att ta på sig rätt 
projekt är en viktig del i att lyckas. Genom att ta på sig projekt som företaget klarar av 
ökar chanserna till att göra det bra. ”Säkra” projekt hämmar utvecklingen. Fel projekt 
kan kosta företaget massor och leda till dåligt ryckte istället för bra reklam. För hitta 
den gräns där bekvämligheten inte stoppar utvecklingen av företaget måste 
kommunikationen mellan avdelningarna fungera bra. Detta uppnås enligt lean-filosofin 
genom lyhörda medarbetare med gemensamma värderingar som litar på varandras 
kompetenser. Säljaren vill sälja spektakulära och ovanliga hus, men måste lita på 
konstruktörens omdöme om det ens är möjligt med Pusshus byggsystem. Samtidigt får 
inte konstruktören bli för bekväm och stoppa vartenda projekt som innehåller något 
utöver standard. Säljstödsavdelningen fungerar idag som en länk mellan säljare och 
tekniker, alltså teknisk rådgivare till säljaren. Säljstödsavdelningen har därför en viktig 
roll i projektbedömningen. Genom att utveckla den befintliga checklistan som används 
vid projektbedömning ur både ett sälj- och teknikperspektiv skulle det bli enklare för 
både säljare och säljstödsavdelningen att tidigt sålla ut de projekt som inte är lämpliga 
för Plusshus. Detta för att slippa lägga onödig tid på att diskutera om projekten är 
passande, samtidigt som andra mer aktuella projekt går förlorade. En viktig del i lean-
templets uppbyggnad är att utveckla duktiga medarbetare som tillsammans arbetar 
utifrån företagets filosofi. För att detta ska vara möjligt måste företagets filosofi 
uppdateras och spridas ut i organisationen. Vad kan vi göra, vad vill vi göra och vad 
tjänar vi på att göra? Just nu verkar detta inte vara en självklarhet på företaget.  
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Uppföljning  

Plusshus saknar idag ordentlig uppföljning av varje projekt. Genom att följa upp projekt 
kan nytta dras från både det som gjorts bra och det som kunnat göras bättre. Det är 
onödigt att inte ta tillvara på möjligheten att lära inför framtiden. Ett bra sätt att 
hantera uppföljningar är det japanska synsättet hansei, som anses vara nyckeln till 
självutveckling. Hansei menar att medarbetarna själva ska följa upp och reflektera över 
sitt arbete. Vad som gick bra, vad som gick mindre bra och fundera över hur det görs 
bättre nästa gång. Genom att skapa uppföljningsrutiner som behandlar resultat, fel och 
problem samt förslag till förbättringsåtgärder för alla avdelningar, kan lärdomar från 
tidigare projekt tas tillvara. Processen kan på så sätt kontinuerligt utvecklas genom att 
hela tiden utvärderas.  Precis som det beskrivs i kaizen skapas då en lärande 
organisation, vilket kan ge projektgruppen massor med kunskap baserade på gamla 
erfarenheter. Det är viktigt att inte kunskaperna och erfarenheterna faller mellan 
stolarna utan att de verkligen används till att faktiskt förbättra processen så att inte 
samma misstag görs om gång på gång.  
 
 
Utveckla säljstöd  

Säljstöd är den nyaste avdelningen på företaget och har skapts för att avlasta andra 
avdelningar, då främst säljarna. Detta genom att hjälpa till med samordning, teknisk 
rådgivning, utredning och framtagande av kalkyl och olika dokument som offerten 
sedan baseras på. Säljarna kan då fokusera mer på att just sälja samt upprätta och vårda 
kundrelationer. Säljstödsavdelningen hjälper också projektledaren under projektets 
gång med diverse granskning, kontroller, mängdning och beredning av material från 
teknikavdelningen, detta för att underlätta inköpsarbetet.  
 
Ett av problemen i själva processen är i dagsläget att arbetet med att ta fram kalkyler 
och offerter inte fungerar optimalt, samt att uppföljningen av offerterna kunde vara 
bättre. Plusshus får idag många förfrågningar men väldigt få av dem leder till avtal. 
Detta kan bero på att offerterna inte speglar vad kunden vill ha och därför väljs en offert 
från ett annat företag, men det kan också bero på en rad andra faktorer. Säljstöd är den 
avdelning som idag har huvudansvaret över att tillsammans med andra berörda 
avdelningar ta fram material till, och utforma en offert. Trots detta ansvar får 
säljstödsavdelningen nästan aldrig träffa kunden och alla frågor till kunden ska idag ske 
via säljaren. Kanske vore det bättre om en representant från säljstöd fick komma in i 
projektet tidigare och delta i ett tidigare skede tillsammans med säljaren. Genom att en 
representant från säljstöd kommer i kontakt med kunden blir det enklare för dem att 
förstå vad kunden faktiskt vill ha. Det blir då enklare att utforma en offert utifrån 
kundens önskemål och på så sätt slippa onödiga missförstånd. Tidigare i rapporten har 
det berättats om hur viktigt det är att inte avskärmas för mycket från kunden om 
kundens önskemål ska kunna uppfyllas på ett bra sätt. Därför är det viktigt att 
säljstödavdelningen som faktiskt arbetar med materialet som kunden ska ha får en god 
relation med kunden i ett tidigt skede. I dagsläget är det säljaren som utformar avtalet 
med lite hjälp från säljstödsavdelningen och en projektledare. I framtiden borde då 
säljstöd och projektledare själva kunna ta fram avtalet. På grund av detta är det också 
viktigt att en representant från säljstöd tidigt kommer in i projektet för att kunna skriva 
ett bra avtal utifrån det som blivit överenskommet. Detta skulle kunna medföra att 
säljaren snabbare kan börja fokusera på att hitta nya kunder och återkoppla till de 
kunder som redan fått sina offerter. 
 
Ett annat problem som finns i processen idag som också berör säljstödsavdelningen är 
mängdning och beredning av material. Många i företeget från olika respektive 
avdelningar vittnar om att mängdningen idag är ett stort problem. Mest för att det tar 
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mycket tid som ingen avdelning tycker sig ha och ingen tycks heller ha det övergripande 
ansvaret. Idag gör säljstöd det mesta av mängdningen och detta tar upp en stor del av 
arbetstiden. Även inköp gör mängdning men då en enklare sådan.  I dagsläget finns 
inget bra svar på vem som ska göra detta, och hur det ska göras. Det borde finas bättre 
sätt att lösa viss mängdning tekniskt utifrån ritprogram. Det vore också bra med 
tydligare gränsdragning över vem som gör vilken respektive mängdning och kanske en 
uppdelning över olika avdelningar för att jämna ut arbetsbördan.   
 
Idén med säljstödsavdelningen är väldigt bra och i framtiden borde ännu mer 
arbetsuppgifter kunna läggas på säljstöd för att ge de andra avdelningarna mer 
utrymme att inrikta sig på sina respektive expertområden. Säljstödsavdelningen kräver 
dock först mer struktur och resurser för att fungera bra. Just bostadsprojekt kan skilja 
sig åt rätt mycket beroende på kundens krav. Det betyder också att projektets behov 
kommer att variera. När uppdraget ska definieras krävs mycket planering och noggrann 
dokumentation för att förtydliga projektet och vad som ingår i det. Plusshus måste bli 
bättre på att förtydliga kraven från både kunden och den egna projektorganisationen 
tidigt i förloppet genom att ställa rätt projektdiagnos.  Många av felen som uppstått och 
gjort att projekten inte gått så bra som man hoppats, beror ofta på bristande planering 
och en felställd projektdiagnos. Detta har bidragit till många onödiga och dyra 
ändringar under projektens gång. Genom att skapa bättre stöddokument, ordning och 
rutiner för detta kan arbetet underlättas.  
 
Ordning och rutiner kan skapas med hjälp av 5S metoden. 
Till exempel genom att standardisera arbetet som är en viktig förutsättning för att hitta 
förbättringsmöjligheter, då avvikelser från standard indikerar att något kan förbättras. 
Standarder förenklar också arbetet och gör det enklare att eliminera slöserier. En 
fungerande standard bör sedan kontinuerligt uppdateras för att fungera så bra som 
möjligt. 
 
En fungerande standard kan exempelvis skapas genom att utveckla befintliga 
mötesmallar. På så sätt missas aldrig de viktigaste punkterna på mötet. Vidare bör 
befintliga mallar för leveransbeskrivning, rumsbeskrivning, 
gränsdragning/projektomfattning utvecklas, dessa ska sedan ständigt uppdateras för att 
på ett enkelt sätt dokumentera, definiera och rama in projekten. Vilket sedan 
underlättar arbetet genom hela projektet. Det är också viktigt att utveckla en bra 
avtalsmall till standarden för att hantera de krav som ställs och för att säkerställa och 
styrka ansvarsområden och utförandekrav. Ingen part ska i efterhand kunna komma 
och påstå att detta inte var den gällande överenskommelsen. I standarden ska allt viktigt 
material vara lättillgängligt och finnas på lämplig plats. Till exempel ska alla 
uppdaterade standarddokument finnas i den senaste versionen i en mapp på den 
gemensamma servern. Plusshus jobbar idag med ett interetbaserat system på ibinder.se 
för att enkelt samla aktuellt material för varje unikt projekt. För att ordningen ska hållas 
är det viktigt att det finns rutiner kring hur pärmen och den gemensamma servern ska 
uppdateras kontinuerligt. Sedan är det viktigt att följa de befintliga rutinerna som finns 
genom att arbeta systematiskt, lägga upp dokumenten även om det ta extra tid, fyll i 
projektkort och uppdatera standarddokumenten kontinuerligt då brister upptäcks. Allt 
som görs idag förenklar morgondagens arbete. Slutligen ska en enhetlig design på 
mallar och stöddokument tas fram för att skapa enighet. Genom att använda 
standarddokument skapas kontinuitet, allt ser likadant ut och görs på samma sätt och 
inget glöms bort. 
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6. Diskussion och slutsatser  
Här diskuteras om rapportens syfte, mål och resultat har uppnåtts. Kan en 
processkartläggning påverka en organisation och i så fall kan detta gynna utvecklingen 
av prefabricerad trähustillverkning? 

6.1 Diskussion 
Syftet och målet med examensarbetet bedöms vara uppnådda. Ett flödesschema med 
manual och förbättringsförslag har arbetats fram, som översiktligt beskriver företagets 
arbete. Detta ska sedan successivt kunna utvecklas och effektiviseras.  
 
Flödeschemat som tagits fram är ett förslag på hur flödet betraktas på företaget 
Plusshus, och skall därmed inte gälla som facit för alla som arbetar med industriell 
trähustillverkning. Manualen och arbetsbeskrivningarna ger en bredare beskrivning 
över hur de aktiviter som finns i flödesschemat kan tolkas och vem som är ansvarig över 
att respektive aktivitet genomförs. Innehållet inom varje enskild aktivitet kan givetvis 
fortsatt förbättras och fyllas efter examensarbetets slut. 
 
De förbättringsförslag som angivits är mina egna tolkningar av företagets process och 
dess potential utifrån den kunskap jag skaffat mig inom processbaserad 
verksamhetsutveckling. Samt utifrån mina tidigare kunskaper inom området. 
Förbättringsförslagen är något som Plusshus får utvärdera och, om de vill, applicera när 
de ska bygga vidare och utveckla organisationen. 
 
När företagets process studerades och kartlades påträffades mycket som fungerade 
väldigt bra, men också saker som fungerade mindre bra. Jag blev förvånad över hur lite 
medarbetarna på företaget faktiskt visste om andra avdelningars arbete. Det fanns ett 
stort intresse hos det anställda att erhålla större förståelse över processens helhet, men 
också över att se hur det egna arbetet påverkar både andra medarbetare och kunden. 
Detta indikerar att kartläggning är viktigt, då det ger medarbetarna en helhetsbild av 
företagets olika processer och verksamheter. 
 
Min uppfattning efter att ha spenderat en tid på företeget och intervjuat personalen är 
att själva grundprocessen i företaget verkar fungera bra. Personligen har jag uppfattat 
att företagets största problem är de anställdas olika inställning kring vad man 
egentligen ska tillverka och sälja. Samt företagskulturen kring möjligheterna att påverka 
företagetet och dess arbetessätt. Jag har också uppfattat problem med tydlighet, 
kommunikation, noggrannhet, ordning och rutiner. Uppföljning och delgivning av 
erfarenheter är andra punkter som idag inte verkar fungera optimalt. Dessa problem 
bygger mycket på varandra. Exempelvis så skulle bättre ordning och tydligare rutiner ge 
en bättre fungerande kommunikation. 
 
Flera av de anställda på Plusshus hade många åsikter om hur företaget skulle kunna 
arbeta bättre, men få försökte driva igenom sina förslag. Därför anser jag det viktigt att 
skapa ett öppet klimat där alla kan göra sig hörda. Jag tror att Plusshus är på rätt väg, 
men att förändra en företagskultur är inte gjort över en natt. Det viktigaste för 
ledningen kommer mest troligt vara att poängtera hur viktiga de anställda och deras 
åsikter är för företaget. Idag upplever jag att många av problemen också ligger i att 
företaget inte riktigt bestämt sig vad det är man vill göra. Själva affärsidén är väldigt 
spretig och det är svårt att specialisera sig inom ett allt för stort område. Där tror jag 
också att Plusshus är på rätt väg genom lanseringen av typhusen. 
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Utvärdering av varje projekt är viktigt för att lära av sina misstag istället för att göra om 
samma misstag gång på gång, och på så sätt förbättras. Just ständig strävan efter 
förbättring är tillsammans med effektivitet och kundfokus de viktigaste grundstenarna i 
den processbaserade verksamhetsutvecklingsteorin lean. Det handlar alltså om att 
skapa största möjliga värde med minsta möjliga resurs. Kunden och dess behov ska 
ständigt stå i fokus, och företaget ska ständig sträva efter förbättring och utveckling av 
verksamheten. Detta låter i mina öron som sunt förnuft men är absolut ingen enkel 
självklarhet i ett företag. 
 
Det finns många företag som har tagit lean-filosofin till sig. Det behöver inte betyda att 
man använder alla delar av lean, utan att de delar som känns aktuella för den egna 
organisationen plockas ut. Kanske kan Plusshus i framtiden också bygga upp ett eget 
verksamhetsutvecklingssystem som bygger på teorier kring lean-filosofin. När jag 
fördjupat mig i organisationen samtidigt som jag läst om lean-teorier har jag hittat 
många samband. Av de förbättringsförslag som jag angivit i resultatet bygger i princip 
alla på en lean-filosofi. Alla mina förslag behöver inte användas utan Plusshus kan 
utvärdera vilka förslag som skulle kunna utveckla företget bäst.  Det finns däremot alltid 
en välmotiverad förklaring till vad Plusshus skulle kunna ha för nytta av åtgärden.  
 
Jag tror dock att Plusshus i dagsläget skulle vinna mest på att fortsätta utveckla sin 
standardprocess. Genom att involvera de anställda kan en ännu ärligare och mer 
detaljerad process skapas utifrån den grund som presenteras i arbetet. Därefter kan de 
fortsätta att bygga upp en standard genom att skapa standarddokument som kan 
kopplas till processen, samt rutiner kring hur ordningen och reda kring standarden ska 
se ut. Därefter kan arbetet med att utvärdera processens funktion börja. Genom att då i 
ett tidigare skede få med de anställda i processarbetet, borde de vara lättare att också 
motivera dem till att aktivt delta i förbättringsarbetet. Inom de flesta branscher idag går 
effektivisering ut på att tjäna pengar. Detta kan hämma en organisations utveckling vad 
gäller projektkompetens. I enlighet med lean-principerna måste det alltid finnas tid till 
utvärdering. Att öka kunskapen om sina processer inom organisationen är en viktig del i 
att skapa en hållbar framtid. Om projektdeltagarna är medvetna 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. Med en företagsanda 
är det lättare att förändra och engagera medarbetarna.  
 
Jag tror att den här processmodellen i framtiden kommer att leda till ett mer hållbart 
arbetssätt. Då det kommer att bli lättare för dem som arbetar i organisationen att 
upptäcka när de slösar tid på fel saker. På så sätt kommer tid att kunna sparas i en 
effektivare process. Inlärning av nya medarbetare väntas bli enklare och mindre 
tidskrävande då den nya medarbetaren kan följa processflödet, och på så sätt skaffa sig 
en bättre uppfattning av vad som förväntas av denne. Ekonomisk hållbarhet kan med 
stor säkerhet vinnas genom färre arbetade timmar i en effektivare process. Effektivitet, 
flexibilitet och kvalitet leder ofta till nöjda kunder vilket kan ge fler sålda hus och ett 
bättre rykte, vilket leder till ekonomisk hållbarhet. Ekologisk hållbarhet kan på sikt 
uppnås genom att bostadsbyggande i trä utvecklas och tar större plats på 
bostadsmarknaden. Den sociala hållbarheten förbättras inom företaget genom att de 
som arbetar får en tydlig struktur att följa och slipper känna sig vilsna. Den enskilde 
medarbetaren får insikt i vilken process den är delaktig i och kan mäta sina insatser och 
påverka företeget på ett bättre sätt än tidigare. Medarbetaren blir då mer motiverad till 
att arbeta och känner att den inte gör några arbetsuppgifter i onödan. En motiverad 
medarbetare kommer gärna med förbättringsförslag som kan effektivisera processen 
ytterligare. Bättre kommunikation och mindre missförstånd gör att medarbetarna trivs 
bättre med varandra och känner en större gemenskap. 
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Riskerna med att göra en kartläggning och införa en standardprocess är att de som 
arbetar på företaget idag ändå väljer att fortsätta arbeta på sitt sätt. Detta skulle kunna 
bidra till uteblivet eller försämrat resultat i utvecklingen av organisationens duglighet. 
Kanske hade det varit bättre och effektivare om de anställda från början gjort 
kartläggningen tillsammans. Mycket tid hade då kunnat sparas med tanke på all tid som 
nu lagts ner på att få en inblick i företagets arbetsgång. Trotts all tid som lagts ner har 
processen ändå inte kunnat göras speciellt detaljrad. Från början hade jag tänkt 
utveckla och koppla standarddokument till manualen. Under arbetets gång har jag fått 
inse att tiden inte räckt till. Kanske är det också bättre att de anställda själva skapar 
standarddokumenten just för att de är experter på sitt område och kan skapa och 
utveckla dokumenten över en längre tid.   
 
Innan jag började arbeta med detta examensarbete trodde jag att det skulle vara enkelt 
att hitta den ”optimala processen”. Det blev snarare tvärtom. Massor med information 
sammanställdes och jag skapade min bild av företagets arbetsgång, såklart med 
processtänk och byggkunskaper som grundtanke. Sedan skapade jag utifrån mina 
perspektiv en processkarta. Under arbetets gång kom jag verkligen till insikt om hur 
stort och komplext ett industriellt bostadprojekt faktiskt är. Det var svårt att förenkla 
och sammanställa en standardprocess som skulle kunna passa flera typer av projekt. 
Genom att göra en sådant här examensarbete har jag utvecklat min förståelse i hur 
industriellt bostadsbyggande fungerar, samt varför det är så viktigt med en välutformad 
och fungerande projektprocess inom byggbranschen. Företag som idag verkar i 
branschen har kommit väldigt långt vad gäller tekniska lösningar och utvecklat väl 
fungerande byggsystem. Tidigare har det varit tekniken som varit gränssättande vid 
prefabriceringstillverkning och där alla resurser lagts. De företaget som förr hade den 
det bästa byggsystemet lyckades då bäst. Allt utvecklingsarbete fokuserades då till att 
utveckla byggsystemen och utvecklingen av effektiva hållbara processer prioriterades 
bort. Idag när det tekniska lösningarna är på plats är det istället effektiviteten som 
begränsar framgången. Med den typ av processförbättringsarbete som presenteras i den 
här rapporten tror jag att företag ute i verkligheten kommer att kunna effektivisera sina 
processer utan att äventyra en bra kvalité. Förhoppningsvis kommer detta på sikt kunna 
leda till ett ökat industriellt träbyggande.  
 

6.2 Slutsats  
De slutsatser som kunnat dras av detta examensarbete är att: 
Hållbara processflöden behövs inom byggbranschen idag för att kunna effektivisera och 
förenkla arbetet, och på så vis även bidra till en framtida utveckling av byggandet av 
prefabricerade trähus. Det finns dessutom ett stort behov av att alla inom en 
organisation får ökad kunskap om organisationens processer. Detta för att skapa en 
samhörighet och förståelse bland personalen, vilket då leder till att organisationen 
lättare utvecklas i rätt riktning. 
 
Ytterligare en slutsats är att oavsett ambitionsnivå och framtida planer är kartläggning 
ett viktigt första steg i att förbättra en organisation. Utifrån grundprocessen kan 
utveckling sedan göras för att uppnå bättre resultat på ett strukturerat sätt.   
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6.3 Fortsatt arbete 
Jag hoppas att Plusshus i framtiden fortsätter att utveckla och förbättra processen. 
Kanske kan de på sikt utveckla en egen version av ett förbättringssystem av processen i 
enighet med Lean-filosofin. Detta genom att bygga upp ett system anpassat efter den 
egna organisationens förutsättningar och målbilder. Det skulle även vara intressant att 
ta reda på om det går att mäta modellens effektivitet genom andra parametrar än 
ekonomi. Exempelvis om medarbetaren känner sig mer strukturerad?  
 
Vidare är det viktigt att fortsatt sprida kunskap om trähustillverkning och alla dess 
fördelar. Samt tydliggöra och sprida att väl fungerande organisationer idag är viktigare 
än någonsin om lönsamhet ska kunna nås. Detta för att trä ska vara det givna 
materialvalet i framtidens bostadbyggande, det kommer att gynna vår värld.   
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Bilaga 1 

Flödesschema 

 

 

 

 

 

 
 



Ställer 
eventuella frågor 
till kund  

Idé/förfrågan Offert 
 

Verifierar med 
inköp och teknik  

Inkommen förfrågan 
registreras av säljare  

 

Säljare granskar 
underlaget i grova drag, 
och bedömer om 
projektet är lämpligt för 
Plusshus  

 
Om nej, 
återkopplar 
säljare till kund  

Om ja, upprättar säljaren 
ett projektkort och fyller 
i sin del  

 

Säljstödsmöte  

Säljstöd granskar 
underlaget ur en mer 
detaljerad och teknisk 
synvinkel.  

 

Eventuella 
frågor till kund 
ställs  via 

kund 

Om nej, återkopplar 
säljstöd till säljare som 
meddelar kund 

Kund 

Om ja, säljstöd fortsätter 
ifyllnaden  av 
projektkortet. 

 

Kalkylstartsmöte, 
kalkyluppgifter fördelas 
av säljstöd och en 
ungefärligt tid till klart 
offertunderlag meddelas 
säljaren    

Utifrån 
förfrågningsunderlaget 
upprättar säljstöd 
leveransbeskrivning, 
rumsbeskrivning samt 
dokumenterar tänkt 
konstruktion och 
gränsdragning  

Inköp offererar ej 
standard artiklar  

Offerter och utredningar 
från konsulter  

 

Teknik hjälper till med 
tekniska frågor 

Kalkylatorn upprättar en 
kalkyl utifrån framtagna 
dokument  
 
Säljstöd hjälper till med 
samordning och frågor 
till andra avdelningar  

Säljstöd och kalkylator 
samanställer kalkylen 
med bilagor till en offert 
som presenteras för 
säljare  
 

Säljchef granskar offert 
 

Säljaren presenterar 
offert för kund  



Avtal 
 

Berörda avdelningar  

Avrop 
 

Inköp lägger beställning 
på tidskritiska varor 

Produktionstidsplan 
förankrs med produktion 
och 
projekteringstidsplan 
förankras med teknik.  
Inlöp kontrollerar 
ledtider för kritiska 

Säljaren kallar säljstöd 
och projektledaren till 
ett möte för  
statusuppdatering och 
genomgång av aktuella 
handlingar och 
projektkort  

Aktuellt material 
granskas av 
projektledare och 
säljstöd och sparas i 
säljmappen under avtal  

Säljstöd ser till att 
berörda avdelningar får 
chansen att granska 
handlingarna  

Säljaren upprättar ett 
avtalsförslag med hjälp 
av säljstöd och 
projektledare. Bilagorna 
ska i det här skedet 
låsas, ev ändringar blir 

Avtalsförslaget med 
bilagor granskas av  
verksamhetschef, 
säljchef, 
produktionschef, 
teknikchef och 

Avtalet signeras  av 
verksamhetschef  och 
ibland också koncern vd  

Avrop från kund  

Säljaren kallar till ett 
snabbstartsmöte med 
projketledaren och 
enkonomiavdelningen 
för att komma igång 
med fakturering . 
Speciell mötesagena 

Inköp granskar avtalet 
och påbörjar en grov 
inköpsplan  

Projektledaren kallar 
teknikgruppen till 
projektgenomgång  

Teknikgruppen påbörjar 
arbetet med att anpassa 
A-underlaget mot 
Plusshus byggsystem. All 
projektering ska följa 
gällande lagstiftning och  
egenkontroller ska 
dokumenteras  

Beläggningsplanen 
uppdateras och synkas 
med produktionsplanen. 
Projektledaren stämmer 
av med huvudplanerare 
om tider, möjlig start, 
tillverkningskapacitet.  

 



Projektörerna färdigställer 
anpassade planritningar, 
huvudsektioner och styrande 
detaljer, grundplan, 
lastberäkningar, utvändiga 
detaljer påbörjas och invändiga 
detaljer och uppställningar 

Granskningshandlingar på planer 
och sektioner skickas till konsulter 
(VVS, EL) för att börja utvärdera 
lösningar  

Projektledare kallar till 
Projektstartsmöte med kund 
medverkar gör också säljstöd och 
ansvarig projektör.  Kunden får 
allmänna projektförutsättningar, 
handlingar framtagna  av Plusshus 
gås igenom i detalj . 

Projektledare tar fram grov 
projekttidplan  

Projektledaren och säljstöd 
reviderar rumsbeskrivning och 
byggbskrivning  så att dess 
stämmer mot byggsystemet och 

Säljaren kallar till  
projektstartsmöte, vilket fungerar 
som överlämning från säljare till 
projektledare. Alla inblandade i 
projektet närvarar. Projektet gås 
igenom i detalj. 

Säljstöd och projketledaren går 
igenom upenbara fel och 
föreslagan ändingar med säljaren  

Projektering  



Inköp kontrollerar  om 
materialbehovet är identifierat  
och börjar mängda visst material  

Teknik ändrar och kompletterar 
handlingarna  och låser planer och 
fasader  

Bygghandlingar på planer och 
sektioner skickas till konsulter 
(VVS EL) 

Säljstöd reviderar  och låser 
byggbeskrivning  och 
rumsbeskrivning  

Projekteringsmöte 1 
Alla projektörer och 
projektörkonsulter  träffas och 
diskuterar olika lösningar, tider 
och överlämningar 

Projektledaren tar fram en 
detaljerad projekteringstidsplan 
som alla projektörer ska godkänna  

Teknik kallar till möte med 
entreprenad och diskuterar montage 
och APD plan   

 

3 D modell ritas fram  

Underlag för detaljprojektering av 
EL och VVS skickas till konsulter. 

 

Utv detaljer altaner, balkonger, förråd 
gavelspetsar takkasseter ritas fram  

 

3 D modell kompletteras och justeras efter 
underlag (IFC-filer) från  detaljprojektering av EL 
och VVS  

Materilaspecar från Archi-cad 

Teknik, säljstöd, inköp och logistik träffas och går 

igenom logistik kring projektet  

Projekteringsmöte 2 
Konsulter lämnnar över klart material  

  

Om ja, finns artiklar  uppdaterade 
i navision  

Om inte inväntas mängdat 
material från säljstöd  

Om nej, finns giltig 
offert från vald 
leverantör?  

Ordererkännande från leverantör  

Information till produktionsberedning om intern 
bearbetning kommer att behövas  

Säljstöd bereder material från 
teknik  

Om ja, är det en 
lagervara? 

Om nej, ta in offerter och välj 
leverantörer till projektet  

Inköpsorder skapas och skickas till 
leverantör  

Ja, kontrollera lagersaldon och 
beställningspunkter mot 

Produktionsplaner,l
astplaner och 
transportplaner tas 
fram av planerare.   

Projektering  
 

Uppställningsritningar, spegelvändningar, 
anpassningar, produktionsritningar och 
motageritningar  

Inköp 



Relationshandlngar 
upprättas och 
arkiveras  

Uppställningsritningar, 
spegelvändningar, 
anpassningar, 

Preliminär överlämning till 
fabrik,  
materialet presenteras  

Justerinagr och kompletteringar efter fabriken 
granskning. Kvarstående produktions och 
motageritningar  färdigställs  

Fysisk mottagningskontroll på fabriken  
inleverans rapporteras in i navison  Fysisk mottagningskontroll signeras av montage på 

byggplats  och skickas till inköp som  rapporterar in i 
navision  

Fakturor hanteras i acendo av ekonomi 
och inköp 

Produktion  av byggdelar sker enligt 
ritningar  och förljer SPs-egenkontroll 
eventuella avvikelser rapporteras tillbaka 
för åtgärd  

Transport till byggpats enligt 
transport och lastplaner  

Montage sker enligt 
motageritningar  

Produktion 
 

Montage 
 

Slutbesiktning  

Eftermarknad  

Garantibesiktning  



 

 

Bilaga 2 

Manual 



 
 

Manual 
Denna manual har skapats som en standard till projektprocessen och ligger till grund 

för att ett framtida förbättringsarbete inom företaget. Läsaren bör lägga ned lite tid på 

att skapa sig en god uppfattning om strukturen för att sedan enkelt kunna använda 

manualen. Projektmanualen är upprättad utifrån processen genom företaget, och kan 

användas för att få en överblick om hur bostadsprojektflödet är upplagt och vilka 

aktiviteter som översiktligt ingår.  

Förfrågan  

 Idé om en ny byggnad leder till inkommen förfrågan från kund. För statistiken 

registreras förfrågan av säljaren i offert och förfrågningsliggaren. Där sammanfattas 

allmän information som kundnamn, ansvarig säljare, hur stort projektet är, var och när det ska 

byggas, samt lite andra kommentarer. Viss information kan ändras flera gånger under arbetets 

gång, t.ex antalet hus, prioritering, förväntat byggstart. 

 

Förfrågningsunderlaget ser alltid olika ut beroende på olika omständigheter och 

kunden kompetens. Kan ofta bestå av A-ritningar i form av sektioner, planer, fasader, 

uppställningar situationsplan och andra förutsättningar. Ibland har kunden också gjort 

snickerispec, brandutredning och ljudutredning.   

 

 Säljavdelningen granskar förfrågningsunderlaget utifrån säljinriktning för att grovt 

avgöra om projektet är lämpligt för Plusshus. Ställer eventuellt kompletterande frågor 

till kund.  

 Om nej återkopplar säljare till kund  

 Ja/kanske! Upprättar sälj sin del av projektkortet med tydlig gränsdragning och 

sparar relevanta dokument. På säljmötet lämnar sälj över förfrågningen till 

säljstöd på för en mer detaljerad granskning. 

 

Sälj uppdaterar projektens status och vilka projekt som ska prioriteras först för 

att kunna uppdatera beläggningsplanen.  

 

 

 Säljstöd granskar underlaget utifrån tekniska svårigheter och lösningar samt önskemål 

från kund gällande omfattning och gränsdragning. Säljstöd verifierar med teknik och 

inköp och eventuellt andra berörda avdelningar. Säljstöd bedömer om projektet är 

aktuellt för Plusshus. Eventuella frågor till kunden sker via sälj. 

 Om nej återkopplar säljstöd till säljare som meddelar kund  

 Ett Ja leder till kalkylstart  

 

 

 

 



 
 

 

Offert 

 Säljstöd håller ett enklare kalkylstartsmöte, för att starta upp arbetet med kalkylen och 

fördela arbetsuppgifter. Kundens tidsplan granskas och jämförs med beläggning, och 

man planerar vem som ska göra kalkylen och när den ska vara upprättad samt lämnar 

en uppskattad tid för klart offertunderlag till sälj. 

 

Säljstöd vill i det här skedet ha tillgång till snickerispec, branddok, ljudutredning eller 

andra utredningar om dessa finns upprättade från kunden. Om utredningar måste göras 

fördelar säljstöd arbetsuppgifterna till konsulter eller egna avdelningar. Om man avser 

att avvika från förfrågningsunderlaget ska ansvarig säljare kontaktas för rådgivning. 

 

 Säljstöd och kalkyl utformar en leveransbeskrivning. Säljstöd upprättar 

rumsbeskrivning i samråd med kunden, säljstöd upprättar Plusshus 

projektomfattning/gränsdragning, materialet överlämnas till kalkyl.  

 

 

 Kalkyl räknar och säljstöd jobbar som en länk mellan kalkyl- inköp- teknik vid 

eventuella tekniska frågor och offerter på icke standardarticklar och UE-arbeten.  

Gränsdragningslista, rumsbeskrivning och leveransbeskrivning ska vara underlag till 

kalkylen. Vid utredning och ändring ska projektlista upprättas.  

 

 En offert med bilagor sammanställs av kalkyl och säljstöd. Kalkylen ska bestå av en 

totalsumma med föreslagen marginal inklusive eventuellt montage. Samt innehålla 

bilagor i form av leveransbeskrivning, rumsbeskrivning, gränsdragning, snickerispec 

och tidsplan etc.  

Om något inte avses offereras som tydligt framgår av förfrågningsunderlaget skall 

detta framgå.  Offerten överlämnas till sälj på ett möte där underlaget beskrivs.  

 

 Säljchefen granskar offerten innan den presenteras för kund.  

 

 Offerten presenteras för kunden av ansvarig säljare  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Avtal 

 Projektledarna kommer ofta in i projektet tidigare i förloppet för att kunna dela med 

sig av sina kunskaper och erfarenheter. När avtalet ska skrivas bestäms vem som ska 

leda projektet.    

 

  Produktionstidsplan förankras med produktion och projekteringstidsplan förankras 

med teknik. Inköp identifierar tidskritaiska material. 

 

 Säljaren kallar till ett möte med säljstöd och projektledare för statusuppdatering och 

granskning av projektkort och avtalsmaterial. Säljaren ansvarar för att aktuellt 

underlag finns tillgängligt i form av projektförutsättningar, A-ritningar, kalkyl, offert, 

AF-del, rumsbeskrivning, leveransbeskrivning och grova tidsplaner.  Materialet sparas 

i försäljningsmappen under avtal.  

 

 Säljstöd ansvarar för att samtliga berörda avdelningar får chans att granska 

handlingarna.  

 

 Säljaren upprättar ett avtal med bilagor tillsammans med säljstöd och projektledare 

med hjälp av standardavtalet. Bilagor i form av rumsbeskrivning, leveransbeskrivning 

och gränsdragning ska vara färdiggranskade, klara och låsta vid påskrivandet, från och 

med nu hanteras avvikelser som ÄTOR.   

 

 Innan avtal tecknas ska det granskas av verksamhetschef, säljchef, produktionschef, 

teknikchef och ansvarig entreprenad.  

 

 Avtalet signas av verksamhetschef och i vissa fall även koncern vd. 

 

 Avtal signas av kund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Avrop 

 Avrop kommer från kund ofta efter att en viss procent av husen/lägenheterna är sålda. 

 

 Säljaren kallar till Snabbstartsmöte där en speciell agenda används. På mötet 

medverkar projektledare och ekonomiavdelningen för att förbereda betalplaner, 

faktureringar och projektnummerstruktur. 

  

 Beläggningsplanen uppdateras och synkas med produktionsplanen. Projektledaren 

stämmer av med huvudplanerare om tider, möjlig start, tillverkningskapacitet.  

 

 Projektledaren träffar teknikgruppen för en projektgenomgång. Dokumentförteckning 

upprättas och ungefärlig projekttid bedöms. Anpassningen av A-underlaget mot 

Plusshus byggsystem påbörjas. Projekteringen ska följa Plusshus egenkontrollsystem 

som tas fram av säljstöd och gällande lagstiftning.   

 

 Projektledare och säljstöd granskar kontraktunderlaget som eventuellt reviderats efter 

önskemål/synpunkter från kunden. Rumsbeskrivning och leveransbeskrivning revideras 

så att de stämmer ihop med byggsystemet och att standardmaterial i stor utsträckning 

används. Revideringar i avtalsunderlaget måste tydligt framgå för en enklare 

redovisning mot kund.  

 

 Inköp går igenom avtalsmaterialet och lägger upp en grov inköpstidsplan. 

 

 Säljaren kallar till projektstatsmöte där speciell agenda används. Mötet fungerar som 

officiell överlämning från sälj till projektledare. Projektet gås igenom i detalj och alla 

inblandade från Plusshus närvarar.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Projektering  

 Inköp uppdaterar inköpstidsplanen och identifierar materialbehovet. Uppdaterar 

standardartiklar i navison. Påbörjar mängdning av enklare artiklar. Lägger beställning 

på tidkritiska varor.     

 

 Projektledare och säljstöd går igenom uppenbara fel och föreslagna ändringar med 

säljaren och får dennes synpunkter. 

 

 Projektledaren tar fram en grov preliminär projekttidsplan. 

 

 Teknik färdigställer anpassade planritningar, huvudsektioner, styrande detaljer, 

grundplan, och lastberäkningar. Granskningshandlingar på planer och sektioner skickas 

till el-och VVS-konsulter som upphandlats av projektledaren för att kunna börja bolla 

olika lösningar.  

Utvändiga och invändiga detaljer och uppställningar påbörjas.  

 

 Projektledare kallar till projektstartsmöte med kund där en speciell agenda följs.  

Säljstöd och ansvarig projektör medverkar, Ibland också säljare detta avgörs från gång 

till gång.  Kunden får allmänna projektförutsättningar och eventuella otydligheter 

gällande gränsdragning tas upp på detta möte. Handlingar framtagna av Plusshus gås 

igenom i detalj och nödvändiga ändringar från A-handlingen förklaras. 

Byggbeskrivningen och rumsbeskrivning med föreslagna ändringar gås igenom. 

Preliminärtidsplan granskas och kundens synpunkter antecknas, tidsplanen får ej signas 

vid detta tillfälle. In och utvändiga färgbeskrivning ska bestämmas vid detta möte. 

Handlingar ska tas med i pappersform och ändringar antecknas på handlingar och 

signeras av båda parter för att ligga till grund för detaljprojekteringen.  

 

 Efter mötet ändrar och kompletterar teknik handlingarna efter överenskommelserna. 

Planer och fasader låses till bygghandlingar och skickas till el- och VV-konsuleter.   

 

 Säljstöd reviderar och låser rumsbeskrivning och byggbeskrivning.   

 

 Projektledaren kallar alla projektörer inklusive konsulter till projekteringsmöte 1.  Går 

igenom aktuella handlingar och diskuterar möjliga dragningar och schaktplaceringar.  

Överlämnandetider bestäms och vem som ska leverera till vem, samt vad som ska 

levereras. Genom gång av projektplan och inköpsplan för eventuella korregeringar.  

 

 Efter mötet ska projektledaren ta fram en detaljerad projekteringstidsplan som ska 

godkännas av samtliga projektörer.  

 



 
 

 Projektledare och ansvarig projektör träffar entrepanad och planerare för att diskutera 

montage, APD-plan och transport för att kunna börja detaljplanera. 

 

 3Dmodell ritas fram för detaljprojektering och skickas till konsulter. 

 

 Utvändiga detaljer som balkonger, altaner, skärmar, förråd, gavelspetsar och 

takkasseter ritas. 

 

 Teknik träffar, säljstöd, inköp och logistik för att gå igenom projektet och lämna över 

materialspecar från Achicad. Projekttidsplanen gås igenom och material som ska gå 

direkt till byggarbetsplatsen identifieras. Grov genomgång av vilka arbeten som ska 

göras på byggplats för att identifiera vilket material som ska skickas vart.   

 

 Produktionsplaner, lastplaner och transportplaner tas fram av planerare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Inköp 

 Säljstöd bereder och mängdar underlaget från teknik och fyller i inköpsplanen. 

 

 Inköp uppdaterar giltiga offerter från valda leverantörer. Om det är lagervaror 

kontrolleras lagersaldon mot beställningspunkter. Om giltiga offerter inte finns tas 

offerter in för att välja leverantör. Inköpsordrar skapas och skickas till leverantörer och 

får tillbaka ordererkännande från leverantörer.  

 

 Inköp skickar information till produktionsberedning om intern bearbetning.  

 

 Samtliga projektörer träffas för projekteringsmöte 2. Slutöverlämning av allt 

installationsunderlag och genomgång av projekt tidsplan för eventuella behov av 

korrigering  

 

 3Dmodellen kompletteras och justeras efter att IFC-fil  från el-och VVS konsulter lyfts 

in i modellen.  

 

 Teknik fortsätter med uppställningsritningar, produktionsritningar och 

montageritningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Produktion 

 Projektledaren kallar till preliminär fabriksöverlämning där materialet och alla 

speciallösningar som avviker från Plusshus normala tillverkning pressenteras.  

 

 Ritningarna reviderars och justerars av teknik efter fabrikens synpunkter. De sista 

kompletteringarna och justeringarna görs innan relationshandlingar upprättas, arkiveras 

och överlämnas till fabriken. 

 

 I fabriken tillverkas husen enligt ritningar. Projektledaren håller kunden uppdaterad om 

eventuella förseningar i produktionen. Egenkontroller utförs enligt plan och eventuella 

avvikelser rapporteras in till kvalitetsansvarig för att upprätthålla kvaliteten. 

 

 Fysisk godsmottagningskontroll görs i fabriken, inleveranser rapporteras in i navision.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Montage  

 Delarna lastas och transporteras till byggplats enligt last- och transportplaner. 

 

 På byggplatsen görs också en godsmottagning för det varor som skickas direkt till 

byggarbetsplatsen utan att gå via fabriken. Signerad mottagningskontroll skickas till 

inköp.  

 

 På byggplatsen görs montering enligt montageritningar med hjälp av upphandlade 

underentreprenörer. 

 

 Materialfakturor hanteras av ekonomiavdelningen som också fakturerar kunden.  

 

 Motageledaren är med på slutbesiktning. 

 

 

Eftermarknad  

 Eftermarknad tar över ansvaret över det färdiga huset. En garantibesiktning görs efter 2 

år sedan finns viss garanti i både 5 och 10 år framåt.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Arbetsbeskrivningar  



 
 

 

Säljare 

 

 Ska aktivt arbeta med försäljning och marknadsbearbetning samt ständigt leta nya 

kunder och marknader för Plusshus byggsystem. 

 Kommunicera behov och förbättringsåtgärder internt på företaget för att anpassas mot 

nya och befintliga marknader. 

 Ta hand om befintliga kunder och skapa nya kontakter 

 Sluta avtal och beställningar  

 Utförande/underlag 

 Lyfta fram kundens önskemål  

 Rekommendera typhusen 

 Upprätta avtal och se till att de signeras  

 Snabbstartmöte  

 Projektstartmöte 

 Ekonomiöverlämning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Säljstöd 

Marknadssamordnare  

 Uppdatera och distribuera Plusshus standarddokument  

 Leveransbeskrivningar 

 standardkatalog och tillvalslistor 

 Mall egenkotroller 

 Avtalsmallar (modul/element) 

 Plusshus AF-del  

 Fuktskyddsbeskrivning  

 

 Med hjälp av teknikavdelningen vara teknikråd i samband med kalkyl och 

offertarbeten.  

 Hjälpa projektledaren och teknikavdelningen vid analys av styrande dokument från 

kund ex branddoc och ljudutredning. 

 Tillsammans med ansvarig konstruktör ansvara över att egenkontroller är uppdaterade 

och anpassade till gällande projekt.  

 Hjälpa till vid upprättandet av projekteringstidsplan genom att bedöma 

projekteringskostnad till kalkyl.  

 Hjälpa till med reklamationer genom att samla ihop gamla dokument. 

 Bedöma Arbetsbelastning tillsammans med projektsamordnare och fungera som 

avlastning vis behov. 

 

 Projektsamordnare 

 Orderberedning  

 Upprätta tillverkningsorder (TVO) från gällande kontrakthandlingar och avtal 

 Hanteringa av tillval i projekten  

 Revidering av rumsbeskrivningar  

 Revidering av byggbeskrivning  

 Upprätta och underhålla pärmstrukturer (starta projektpärm på ibinder) 

 I samråd med aktuell projektör upprätta kapnoter och inköpsunderlag 

 

 Ansvar tillsammans med aktuell projektör för att upprätta medleveranslistor  

enligt leveransplan 

        Ska närvara vid kundmöten tillsammans med projektledare (fysiskt alt. telefon) 

          Skriva mötesprotokoll vid 

kund/projektering möten 

             Ansvara för att informationsflödet fungerar mellan Projekt-Inköp-Fabrik 

          Medverka vid upprättande av projekterings tidplan.  

 Ansvarig för framtagandet av dokumentation till kund enligt kontrollplan/AF-del 

DU, lägenhetspärmar, hopsamling av egenkontroller från UE, besiktningspärmar 

 Fungera som avlastning vid behov tillsammans med marknadssamordnare. 

           



 
 

 

            Kalkylator  

 Tar fram kalkyler inför kundmöten och avtalsskrivning. 

 Kalkylen ska tas fram utifrån förfrågningsunderlaget och av Plusshus tillverkade bilagor 

 Ansvarar för att kalkylerna är uppdaterade och stämmer överens med gällande  

produktions- och montagetider samt aktuella inköpspriser. 

 Ansvarar för att beräknad intern och extern projekteringskostnad läggs in i kalkylen 

 och uppdaterar detta inför varje projekt  

 Ansvarar för att beräknade montage och transportkostnader är verifierade och aktuella. 

 Ansvarar för att utveckla kalkyleringsmetoderna och hitta optimala kalkyleringsverktyg. 

 Framtagande av produktionskalkyl mot upprättad tillverkningsorder. 

 Upprätta slutsida som underlag för affären 

 Upprättande av intern budget för projektuppföljning  

 Tillsammans med ekonomi uppdatera kontogrupper i bidcon och se till att dessa 

är uppdaterade och stämmer överens   

 Tillsammans med övriga i gruppen bedöma arbetsbelastning och fungera 

 som avlastning vid behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      



 
 

 

             Projektledare  

            Projekteringsledning 

 Upphandlar externa konsulter som krävs för uppdraget ska genomföras, tex el, vvs 

 Ansvarar och håller i protokoll förda interna möten enligt vårt fastställda arbetsflöde 

 Medverka på beställarens projekteringsmöten 

 Samordna och styra framtagande av montage och produktionshandlingar 

 Ansvara att egenkontroll projektering upprättas, samt att den tillsammans med 

övrig egenkontroll inlämnas 

 Återkoppla inrapporterade avvikelser till teknik 

            Projektledning 

 Upprätta projektplan för projektet tillsammans med huvudplanerare och produktionsberedare, 

 byggplatschef och montageledare.  

Den ska innehålla projekteringstider, överlämnande handlingar, fabrikstider och montagetider. 

 Tar fram lastningsplaner i samråd med Produktionsledning och Montageledare 

 Ansvarar för att lastningsplaner överlämnas till Inköp för beställning av transporter 

 Medverkar vid första montage och vid byte av hustyp. 

 Skall närvara vid byggmöten enligt fastställt behov. 

 Lämplig intervall för arbetsplastbesök är varannan vecka. 

 Ansvarig för att avvikelser och ÄTA förs vidare till rätt instans.  

 Se till att UE följer de upprättade kvalitetsdokument som finns för projektet. 

 Återkoppla inrapporterade avvikelser till inköp och fabrik  

 Ansvara för att besiktningsordning och dokumentation av detta följs och åtgärdas. 

             Projektekonomi 

 Äger projektekonomin. 

 Ansvarig för att fortlöpande sköta att Äta och regleringsfrågor. 

 Avvikelser och ÄTA skall regleras varannan vecka. 

 Alla projekt stäms av vid månadslut. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

            Teknik 

 Projektering mot gällande regler med hjälp av Arci-cad och DDS 

 Analys av styrande dokument från kund (ex. brand/ljud) 

 Samordning av installationer samt viss uppritning  

 Behjälpliga vid framtagande av grund/last och övriga planer 

 Konstruktion, montage och uppställningsritningar 

 Underlag till egenkontroller, kapnotor, inköp och medleveranslistor 

 Medverkan i projektmöten för framdrivande av projekt 

 Arbete med avvikelsehantering 

 Medverkande vid upprättande av projekterings tidplan. 

 Beräkning av infästningar, lastnedtagning, dimensionering och vikter med hjälp av stat-con 

 Arkivering av ritningsfiler efter avslutat projekt. 

 Uppdatering av standardlösningar. 

 Viss utredning för produktrådet. 

 Ansvarig över att gällande handlingar ska vara framme i tid enl. tidplan.  

Standardprodukter ska i möjligaste mån användas i produktionen. 

 Aktivt arbeta och medverka i att anslagen budget håller.  

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

             Huvudplanerare  

 Ansvarar för huvudplaneringen i produktionsanläggningarna 

 Ansvarar för huvudplaneringen inom Teknikavdelningen 

 Uppdaterar i samråd med Produktionsteknik och Kalkylavdelningen produktionstider 

för olika moment 

 Ansvarar för att ge svar om möjlig produktionsstart och när slutleverans kan ske 

 Uppdaterar produktionsplanerna dagligen utifrån inkomna rapporter från 

 produktionsanläggningarna och Teknikavdelningen 

 Tillsammans med projektledare upprätta projektplan. 

 Upprättar tillsammans med logistikavdelningarna last och leveransplaner. 

 Tillsammans med övriga i gruppen bedöma arbetsbelastning och fungera 

 som avlastning vid behov 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



 
 

 

Inköp 

 Upprätta inköpsplan 

 Affärssystem 

 Offerera ej standardartiklar vid kalkylarbete  

 Hantera mottagningskontroll 

 Gör strategiska inköp från väl valda leverantörer  

 Anskaffa material 

 Upprätta DU-Handlingar 

 Förhandlingar med leverantörer 

 Ansvara för att rätt material finns på rätt plats  

 

 

 

 


