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Abstract 
Purpose – The study aimed to investigate how the information flow at an off-site 
fabrication is working, from design-stage to production. More specifically, it focus on 
identifying effective and ineffective parts in the information flow, along with 
improvement opportunities to optimize the personnel’s daily work. 

The purpose is divided in two research questions: 

• What are the problems in the information flow from design-stage to production 
at an off-site fabrication? 

• How can the information flow at an off-site fabrication become more effective? 

Method – Since the authors had no knowledge about where the problems in the 
information flow at the company was, they were not able to create a theoretical 
framework before the case study was made. The case study involved observation and 
interviews. The observation was made to identify the process and information flow at 
the company. The interviews were made to get the knowledge about the personnel’s 
opinion and to locate where the problems in the information flow occurred. With the 
case study as a base the theoretical framework could be made with a literature study. 

Findings – The problem areas that emerged from the case study are all mainly based 
from the lack of time. This is partly due to the time-consuming activities such as 
manual handling in the making of production technical drawing and revision of 
planning documents. The improvement proposal the authors present is to upgrade the 
computer-aided design software and to implement a planning system. The authors also 
consider the lack of time as a reason for shortcomings in the communication. The 
improvement proposal the authors present for this is to keep the personal contact and 
to supplement it with a system. 

Implications – The study intends to contribute with knowledge about how an 
information flow at an off-site fabrication may look like. It reinforces theories about 
why it is important to keep the personal communication when a system upgrade are 
implemented. The study has also contributed in proposals in which parts of the 
information flow that have potential to become more effective at an off-site fabrication.  
 
Limitations – The study was limited to an off-site fabrication and only the 
information flow between design-stage and production was included in the study. No 
economic aspects were considered and only one company has participated in the study. 
 
Keywords – Prefabrication, off-site construction, information flow, communication, 
digitizing, efficiency 
 



 

 

Sammanfattning 
Syfte – Syftet med studien är att undersöka hur informationsflödet på en 
prefabriceringsfabrik fungerar, från konstruktion till produktion. Mer konkret inriktar 
den sig till att identifiera effektiva och ineffektiva steg i flödet samt 
förbättringsmöjligheter för att kunna optimera personalens dagliga arbete.  

De frågeställningar studien besvarat är följande: 

• Vad finns det för problem inom informationsflödet från konstruktion till  
produktion på en prefabriceringsfabrik? 
 

• Hur kan informationsflödet på en prefabriceringsfabrik effektiviseras? 

Metod – Eftersom ingen tidigare kunskap kring var problemen inom 
informationsflödet på fallföretaget fanns, kunde inte någon teoretiskt koppling 
formuleras innan fallstudien var genomförd. Fallstudien utgjordes av metoderna 
observation och intervju där kvalitativ data insamlades. Observationen genomfördes 
för att kartlägga processen av informationsflödet på fallföretaget. Intervjuerna 
genomfördes för att få de anställdas åsikter och hitta vart problemen låg. Efter 
fallstudien kunde teoriområdena klargöras och en litteraturstudie utfördes. 

Resultat – De problemområden som framgick utifrån undersökningen grundar sig 
främst i tidsbrist. Detta bland annat på grund av tidskrävande aktiviteter som manuell 
hantering vid uppförandet av tillverkningsritningar och revideringar i fallföretagets 
planeringar. Förbättringsförslaget författarna presenterar är därmed en uppgradering 
av ritprogram samt implementering av ett planeringssystem. Tidsbristen ansågs även 
leda till brister inom kommunikationen. Författarna anser att det, av olika skäl, är 
viktigt att behålla den personliga kontakten och komplettera denna med system. 

Implikationer – Studien ämnar sig till att bidra med kunskap kring hur ett 
informationsflöde på en prefabriceringsfabrik kan vara utformat. Den stärker teorier 
kring varför det är viktigt att behålla den fysiska kommunikationen när uppdaterade 
system implementeras. Den har vidare bidragit med förslag kring vilka delar som kan 
effektiviseras inom ett informationsflöde där prefabelement tillverkas. 

Begränsningar – Arbetet begränsades till att enbart genomföras på en 
prefabriceringsfabrik och kollar bara på flödet mellan konstruktion till produktion. 
Inga ekonomiska aspekter har beaktats och endast ett företag har deltagit i 
undersökningen. 

Nyckelord – Prefab, informationsflöde, kommunikation, digitalisering, 
effektivisering
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1. Introduktion 
Kapitlet redovisar den bakgrund som ligger till grund för studien och dess 
problemområde. Vidare presenteras syftet och de frågeställningar som valts. I slutet 
av kapitlet berörs även studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med 
rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Efter att kraven på byggbranschen har förts mot att prestera kortare byggtider, med 
högre kvalitet och högre standard till ett lägre pris, har prefabricering av byggelement 
blivit vanligare (Carlsson & Josephson, 2001). Prefabricering, även kallat prefab, 
innebär när exempelvis en vägg eller takstol byggs ihop på en fabrik innan den skickas 
ut till byggplatsen (Nationalencyklopedin, u.å.). Metoden har som avsikt att underlätta 
bygget ute på byggarbetsplatsen genom att flytta en del av uppförandet till en 
kontrollerad miljö, som tillexempel en fabriksanläggning (Goulding, Pour Rahimian, 
Arif, & Sharp, 2015). 

Prefabricering som metod användes redan i början av 1900-talet (Lessing, 2015) men 
i Sverige ökade det drastiskt under miljonprojektet år 1965-1974 (Hall & Vidén, 2005; 
Nordstrand, 2008). På grund av den stora bostadsbristen från landets urbanisering 
bestämde Sveriges Riksdag att det skulle byggas en miljon bostäder (Hall & Vidén, 
2005). Med hjälp av fabrikslösningar kunde det byggas snabbare vilket genererade i 
större volymer av prefabelement. Målet avklarades, trots att det var underskott av 
arbetskraft, genom ökad prefabricering och standardisering av byggdelar. Den snabba 
produceringen resulterade dock i minskad teknisk kvalitet och fattig arkitektur (Hall 
& Vidén, 2005). 

Hall och Vidén (2005) anser att miljonprojektet gav många lärdomar och idag används 
prefabricering åter flitigt för att underlätta byggprocessen. Att genomföra större delen 
av byggnationen på en fabrik har många fördelar, där bland att uppförandet på 
byggplatsen går fortare samt att det är mer anpassningsbart för tidspressade 
schemaläggningar. En annan fördel är att det blir en lägre kostnad samt lägre 
arbetsbehov ute på arbetsplatsen (Goulding et al., 2015). 

Kraven på kortare byggtider och lägre kostnader har även medfört att kraven på mer 
effektiv kommunikation har ökat. Detta upplevs har gett upphov till att kvaliteten på 
kommunikationen har försämrats (Carlsson & Josephson, 2001). Mollasalehi, 
Rathnayake, Aboumemen, Underwood et al. (2017) menar att många problem som 
uppstått på grund av bristande kommunikation, missad information eller bristfälliga 
dokument kan hänvisas bak till designstadiet. Det kan tillexempel ha sin grund i att 
det blir ändringar i designen och att den informationen inte når hela vägen fram till 
produktionen. 

För att nå bättre kvalitet inom organisationen är ständiga förbättringar en viktig del. 
Detta kan göras kontinuerligt genom små och kontrollerade steg, vilket inte kräver 
avsevärt mycket resurser och detta kan kallas förbättringsarbete (Elg, Gauthereau, & 
Witell, 2007; Petersson et al., 2015). Även små förbättringar kan påverka mycket och 
den stora utmaningen är att hitta var i processen dessa förbättringar ska göras. Genom 
att jobba med ständiga förbättringar utvärderas verksamheten och kvaliteten 
kontinuerligt samt drivs åt rätt håll (Höglund & Olsson, 2015; Elg et al., 2007). 
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Eklund (2011) menar att förbättringsarbeten kan ses som ett projekt i sig. Likheten 
mellan förbättringsarbeten och projekt är att båda har tydliga mål, sker på en 
avgränsad tid, har en viss mängd resurser samt är av engångsföreteelse (Eklund, 2011). 
Innan ett förbättringsarbete startas är det viktigt att förstå hela processen (Bergman & 
Klefsjö, 2007). Enligt Bergman och Klefsjö (2007) finns det förbättringspotential i alla 
processer och genom att strukturerat kartlägga processen kan dessa 
förbättringsmöjligheter beskrivas och klargöras. 

1.2 Problembeskrivning 
I alla projekt kan kommunikation anses vara den grundläggande aktiviteten för att 
lyckas (Carlsson & Josephson, 2001). Inom byggbranschen är 
kommunikationsproblem ett vanligt återkommande dilemma och kostar 
byggbranschen över 60 miljarder kronor varje år (Carlsson & Josephson, 2001; AB 
Svensk Byggtjänst, u.å.). I en av Sandkuhls (2008) tidigare studier ger han exempel på 
tre företag där olika situationer visar på ett vanligt förekommande problem inom 
informationsflöden. Problemet var att ny information kring en uppgift fanns men att 
personen som var i behov av den inte hade blivit uppdaterad.  

Det fysiska avståndet mellan medarbetare kan anses vara en typ av 
kommunikationsbarriär som gör att informationen inte når hela vägen fram (Berg, 
2015). Carlsson och Josephson (2001) menar att det mest effektiva sättet att 
kommunicera på är via fysisk kommunikation eftersom det ger möjligheten att direkt 
kunna klargöra frågetecken via omformulering och förtydligande. Larsson (2014) 
påvisar dock att även fast det anses vara mest effektivt, upplevs den fysiska 
kommunikationen också som mest tidskrävande.  

Inom byggprojekt cirkulerar mycket information och därför är det viktigt att all 
kommunikation mellan aktörerna fungerar optimalt (Höglund & Olsson, 2015; 
Carlsson & Josephson, 2001). Fungerar inte kommunikationen kan det leda till 
förseningar, stress och dålig stämning. Ett sätt att förebygga detta och förhindra att 
dessa problem uppkommer är genom att kontinuerligt arbeta för att förbättra varje 
process i flödet (Elg et al., 2007). Carlsson och Josephson (2001) menar att genom 
kartläggning av flödet kan nuläget uppfattas och där igenom kan även problem 
urskiljas och lättare lösas.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur informationsflödet på en prefabriceringsfabrik 
fungerar, från konstruktion till produktion. Mer konkret inriktar den sig till att 
identifiera effektiva och ineffektiva steg i flödet samt förbättringsmöjligheter för att 
kunna optimera personalens dagliga arbete.  

För att få svar på syftet har det brutits ner i två frågeställningar: 

• Vad finns det för problem inom informationsflödet från konstruktion till 
produktion på en prefabriceringsfabrik? 
 

• Hur kan informationsflödet på en prefabriceringsfabrik effektiviseras? 
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1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien omfattar att studera och granska hur informationsflödet på en 
prefabriceringsfabrik är utformat för att kunna identifiera problem och 
förbättringsmöjligheter. Studien har sitt huvudfokus på hur informationsflödet 
fungerar mellan konstruktion och produktion, men inkluderar även kartläggning på 
försäljning av objekt samt lastplanering av de färdiga väggarna. Försäljning behandlas 
för att kunna redovisa hur informationen överförs till konstruktörerna och därigenom 
ge möjlighet att analysera hela flödet i konstruktionen. Liknande kartläggs 
informationsflödet som meddelar logistikavdelningen när väggen är färdig att köras ut 
från produktionen. Dessa avdelningar kommer vidare benämnas som sälj, 
konstruktion, produktion samt logistikavdelning. Ingen hänsyn tas till skeden innan 
eller efter dessa faser, se markering på Figur 1. Ekonomiska aspekter har inte heller 
beaktats utan studien fokuserade på hur de arbetande upplever att informationsflödet 
fungerar. 

 
Figur 1 Tolkning av Nordstrands (2008) bild av byggprocessen 

Arbetet är avgränsat till att enbart studera informationsflödet på valt fallföretag. 
Studien är genomförd på en del av en större fabrik lokaliserad i Södra Sverige. Både 
metod och de förbättringsmöjligheter som utges av resultatet kan tillämpas på 
liknande företag. 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggd utav sex kapitel exklusive referenser. Med hjälp av en mindre 
litteraturstudie, som genomfördes i början av rapporten, redovisar första kapitlet den 
bakgrund och problemformulering som studien grundar sig i. Utifrån detta har ett syfte 
formulerats som sedan brutits ner till två frågeställningar. I kapitlet redovisas även 
studiens omfattning och avgränsningar genom en figur över byggprocessens delar, se 
Figur 1 ovan. 

Det andra kapitlet behandlar de metoder som använts och hur arbetsprocessen har 
genomförts. Där beskrivs ansats och design för att klargöra vad för sorts undersökning 
som gjorts samt hur teorin kopplas med empirin. Metoderna för datainsamling har 
valts för att kunna besvara studiens två frågeställningar samt uppfylla syftet. Vidare 
beskrivs genomförande och analys av insamlad data. För att stärka trovärdigheten 
redovisas arbetets ställning till validitet och reliabilitet. 

För att kunna analysera empirin har ett teoretiskt ramverk byggts upp. Med stöd från 
tre olika områden bildas den grund som krävs för att besvara de två frågeställningarna. 
I tredje kapitlet beskrivs teorierna på en grundläggande nivå med stöd från referenser. 
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I fjärde kapitlet redovisas den insamlade empirin från den observation och intervjuer 
som genomförts på fallföretaget. Avsnittet börjar med en mindre beskrivning av 
fallföretaget och vidare stöds datan med figurer kring stegen i informationsflödet. 

Studiens frågeställningar besvaras i kapitel fem genom att empirin som samlats in 
analyserats med stöd från det teoretiska ramverket. Vidare redovisas 
förbättringsmöjligheter mot den nuvarande situationen inom fem olika områden i 
informationsflödet. 

Både resultatet och metoden som används i undersökningen diskuteras i det sista 
kapitlet. Avslutningsvis presenteras en slutsats och förslag på vidare forskning läggs 
fram. 
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2. Metod och genomförande 
Kapitlet börjar med en beskrivning av studiens ansats och design. Sedan redovisas 
en ingående beskrivning av de metoder som använts för att besvara studiens syfte 
och frågeställningar. Därefter beskrivs studiens datainsamling samt hur analysen 
av data genomfördes. Kapitlet avslutas med en reflektion kring studiens 
trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställning och metod 
För att besvara studiens första frågeställning genomfördes ett platsbesök med en 
observation och intervjuer på fallföretaget. Vidare genomfördes en litteraturstudie för 
att skapa det teoretiska ramverket. Insamlad data från första frågeställningen bidrog 
även med kunskap för att kunna besvara studiens andra frågeställning. I Figur 2 
illustreras den koppling som finns mellan respektive frågeställning och dess metoder. 

 
Figur 2 Koppling mellan frågeställningar och metoder 

2.2 Ansats och design 
Kopplingen mellan teori och metod gjordes genom en kombination av ett deduktivt 
och ett induktivt arbetssätt. Detta benämns som abduktion (Patel & Davidsson, 2011; 
Skärvad & Lundahl, 2016). Det som kännetecknar det deduktiva arbetssättet är att 
studien utgår ifrån allmänna principer och befintliga teorier. Ett kännetecken för 
induktion är att egna teorier istället skapas och formas efter att fallstudierna har 
genomförts (Patel & Davidsson, 2011).  

De första kapitlen i rapporten utgjordes av ett deduktivt arbetssätt då tidigare 
forskning kring ämnet studerades. Eftersom ingen kunskap fanns kring var problemen 
inom informationsflödet på fallföretaget låg, kunde inte någon teoretiskt koppling 
upprättas innan fallstudien var genomförd. Från det deduktiva arbetssättet övergick 
studien till ett induktivt arbetssätt genom att empirin låg till grund för att hitta 
relevanta befintliga teorier. Beroende på resultatet togs de befintliga teorierna och 
reviderades för att passa fallföretaget. Slutligen återgick studiens arbetssätt till det 
deduktiva där empirin landar inom de befintliga, men formade teorierna. Genom detta 
förhållningssätt kan studiens ansats antas vara av abduktiv karaktär (Patel & 
Davidsson, 2011; Skärvad & Lundahl, 2016). 

Empirin som samlades in under platsbesöken var i form av kvalitativ data. Skärvad och 
Lundahl (2016) uttrycker att insamling av kvalitativ data är mest lämpligt vid 
undersökningar av hur en organisation upplever en situation. Syftet med den 
empiriska datainsamlingen var att undersöka hur de anställda upplevde att 
informationsflödet fungerade för att kunna identifiera problemområden. Därför 
genomfördes en deltagande observation och personliga intervjuer som utgav kvalitativ 
data för vidare analys. 
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Datainsamlingen genomfördes via litteraturstudier och via en fallstudie. En fallstudie 
har använts för att samla data om ett existerande flöde där det redan finns viss kunskap 
att tillgå. Patel och Davidsson (2011) menar att detta är en typ av deskriptiv 
undersökning. Studien inriktar sig till att kolla på några aspekter inom det område 
kring effektiva och ineffektiva steg i informationsflödet och studera dessa på en 
djupare nivå. För att underlätta för läsaren beskrivs hela flödet och med hjälp av 
kategorisering beskrivs kommunikationen samt informationsöverföringen mellan 
individer och aktiviteter. 

2.3 Arbetsprocess och datainsamling 
Perioden då studien ägde rum sträckte sig mellan januari och maj 2018. 
Arbetsprocessen var uppdelad i fem delmoment och dessa illustreras i Figur 3. 

 
Figur 3 Arbetsprocessens fem delmoment 

Delmoment A-C startade processen och datainsamlingen till dessa delar beskrivs i 
underrubriker nedan. Som kan utläsas ur figuren startade Del C och gick till sin största 
del parallellt med Del D. Del E sammanställde och avslutade processen. 

2.3.1 Förstudie 
Del A, vilket innefattar förstudien, startade med en mindre litteraturstudie i olika 
databaser. Därigenom kunde författarna bekanta sig med ämnet samt skapa sig en 
grund kring vad som tidigare studerats. De nyckelord och databaser som användes vid 
sökningen presenteras i Tabell 1 under 2.3.2 Litteraturstudie. Denna litteraturstudie 
hjälpte till att ta fram de referenser som ligger till grund för bakgrunden och 
problembeskrivningen i kapitel 1. 

När den mindre litteraturstudien var gjord genomfördes ett inledande besök på valt 
fallföretag. Under verksamhetsbesöket låg fokus på en övergripande 
informationsinsamling genom diskussion med kontaktperson samt en rundvandring 
på fallföretagets produktion. Under rundvandringen gavs möjligheten att prata med 
några av de anställda i produktionen för att få ökad förståelse för hur 
tillverkningsstegen gick till. Förstudien var en inledande del i upprättandet av den 
planeringsrapport som delvis låg till grund för den slutliga rapporten. 

2.3.2 Litteraturstudie 
Genom en mer omfattande litteraturstudie studerades befintliga teorier inom området 
för att kunna sammanställa relevanta delar till ett teoretiskt ramverk. Det teoretiska 
ramverket utgav ett underlag för att kunna analysera insamlad data. 

Det grundläggande sökverktyg som använts vid sökning av vetenskapliga artiklar var 
Scopus. Sökverktyget som användes för sökning av böcker var Primo, 
högskolebiblioteket vid Jönköpings University’s databas. I Tabell 1 redovisas ett urval 
av de sökord och kombinationer som användes vid sökningarna. För att minska antal 
resultat filtrerades det till att söka på titel, sammanfattning och nyckelord. Vid de 
tillfällen där det fortfarande var ett flertal träffar trots filtrering, gjordes interna 
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sökningar bland resultaten. För att hitta relevanta artiklar lästes först rubriken och 
sammanfattningen. Ansågs artikeln kunna tillföra något till studien laddades den ner 
för att studeras på en grundligare nivå. 

Tabell 1 Ett urval av de sökord som använts vid litteraturstudien 

 

2.3.3 Fallstudie 
En fallstudie är en forskningsstrategi med avseende att undersöka ett fenomen 
(Nationalencyklopedin, u.å.). Yin (2007) definierar det vidare som en 
forskningsstrategi med syftet att hantera datalogik, teknik för insamling samt 
tillvägagångssätt vid analysering. Del B i arbetsprocessen, vilket innefattar fallstudien, 
genomfördes med avseende att samla in empiri från fallföretaget genom intervjuer och 
en observation. Dessa insamlingstekniker är beskrivna nedan. 

Observation 

Det första steget för att kunna besvara frågeställningarna var att kartlägga hur 
processen ser ut i de två avdelningarna konstruktion och produktion, där sälj är 
inräknat under konstruktion. En observation genomfördes för att få förståelse för hur 
de anställda på fallföretaget arbetar i processen mellan konstruktion och produktion. 
Observationen var uppdelad i två delar och genomfördes under två dagar, se Tabell 2. 

Tabell 2 Upplägg av observationen 
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Observationen var ostrukturerat och situationsanpassat upplagd för att få möjligheten 
att inhämta stor mängd data. Då undersökningen bygger på en öppen deltagande 
observation där observatörerna var en del av studiegruppen, blir undersökningen en 
form av etnografisk studie (Patel & Davidsson, 2011). Genom att aktivt, öppet och 
engagerat delta i de sociala situationer som uppstod under observationen fanns 
möjligheten att gå in mer på djupet och förhindra ytligt resultat (Skärvad & Lundahl, 
2016). Observationen fokuserade på de anställdas arbetsrutiner av informationsflödet. 
Arbetet studerades med hjälp av en processkartläggning upprättad av fallföretaget och 
dialoger med de anställda. Metoden gav möjlighet att studera undersökningsgruppen 
i sitt naturliga sammanhang (Patel & Davidsson, 2011). För att inte gå miste om någon 
viktig information spelades alla konversationer in, efter godkännande från de 
deltagande, och anteckningar fördes kring de olika stegen i processen. Under 
observationen gjordes avbrott för att sammanställa vad som hade informerats och för 
att kunna klargöra eventuella frågetecken direkt. Resultatet från observationen 
användes även som underlag för att utveckla huvudfrågorna inför de personliga 
intervjuerna. 

Intervjuer 

I undersökningen genomfördes åtta intervjuer, tre via e-post och fem via personligt 
möte. De personer som medverkade på intervjuerna var anställda på fallföretaget och 
arbetade på olika avdelningar, se Tabell 3. Respondenterna valdes ut efter 
observationen och i samråd med handledaren på fallföretaget. För att behålla 
konfidentialitet benämns säljaren som en del av konstruktionen och 
produktionsledaren som en del av produktionen. En sammanställning av intervjuerna 
redovisas anonymt i kapitel 4 Empiri. 

Tabell 3 Sammanställning av de intervjuade arbetarna 

 
Intervjuerna genomfördes under två dagar med syftet att få en djupare insyn i hur de 
anställda upplevde informationsflödet utifrån deras arbetsposition och generellt på 
arbetsplatsen. För att undersökningsgruppen skulle kunna reflektera över hur de 
upplever processen mellan konstruktion till produktion, där sälj är inräknat under 
konstruktion, skickades intervjufrågorna ut via e-post dagen innan intervjun ägde 
rum. Genom detta kunde korta och frågande svar undvikas eftersom 
intervjupersonerna hade tid att reflektera över svaren och ge ut de verkligt upplevda 
erfarenheterna (Skärvad & Lundahl, 2016). 

Intervjufrågorna var semistandardiserat upplagda där författarna hade bestämda 
frågor som ställdes till alla, samt några som riktades till specifika respondenter 
(Skärvad & Lundahl, 2016). Att intervjuerna hade ett ostrukturerat upplägg var för att 
respondenterna skulle ha brett utrymme till att svara på de ställda frågorna (Patel & 
Davidsson, 2011). De tio frågor som användes som utgångspunkt och ställdes till 
samtliga respondenter redovisas i Bilaga 1. 
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Innan intervjuerna informerade författarna att respondenternas personuppgifter 
skulle behandlas konfidentiellt. De fick även kännedom om syftet med intervjun för att 
respondenterna skulle förstå vikten av deras deltagande. Intervjuerna spelades in, efter 
godkännande av respondenten, vilket gjorde att intervjuarna kunde delta aktivt utan 
att fokusera på att föra anteckningar. 

2.4 Dataanalys 
Analysen av den insamlade data började med att vetenskapliga artiklar och böcker 
studerades för att få fram den bakgrund och problembeskrivning som låg till grund för 
rapporten. Vidare analyserades olika datainsamlingsmetoder för att välja de som på 
lämpligast sätt kunde besvara studiens frågeställningar.  

Efter observationen diskuterade författarna sinsemellan hur de tolkade den data som 
samlats in med stöd från de inspelade konversationerna. Dessa konversationer 
transkriberades inte utan spelades upp vid behov av repetition. Därigenom 
uppmärksammades de steg i flödet som ansågs kunna effektiviseras. Dessa tankar låg 
som grund för intervjufrågorna, där avseende var att klargöra de anställdas 
uppfattning.  

Efter intervjuerna sammanställdes data genom transkribering för att konkretisera vad 
de anställda hade för åsikter kring informationsflödet. Transkribering utfördes 
eftersom det ansågs vara lättare att hantera informationen i skrift. När all information 
var genomläst och analyserad kunde ett urval över vad som var relevant för rapportens 
omfattning sammanställas och den irrelevanta data sorteras bort. Det som ansågs vara 
relevant för studien var det som många respondenter nämnde. När empirin och det 
teoretiska ramverket var färdigställt började den mer omfattande dataanalysen. Denna 
analys innebar att utifrån teorierna granska hur empirin kunde kopplas genom att 
klargöra likheter och skillnader. Genom djupgående analys har frågeställningarna 
kunnat besvaras och ett resultat för studien kunnat redovisas. 

2.5 Trovärdighet 
Eftersom en observation av informationsflödet är svår att mäta kvalitativt kopplades 
undersökningen till teorier för att säkerställa validiteten, se kapitel 3 Teoretiskt 
ramverk. Kunskapen från observationen användes även som hjälpmedel för att hitta 
en lämplig grupp kandidater som var relevanta för intervjuundersökning (Patel & 
Davidsson, 2011). Det vill säga de personer som hade direkt koppling till eller som 
påverkade informationsflödet på fallföretaget. Det säkerställdes även att antalet 
intervjuer gav tillräckligt med insamlad data inför analysering för att ytterligare öka 
validiteten. 

Reliabiliteten av observationen stärktes genom att vara två observatörer under alla 
undersökningsperioder samt genom inspelning av de konversationer som ägde rum 
(Patel & Davidsson, 2011). 

För att minimera felvärdet och höja reliabiliteten av intervjuerna, genomfördes alla 
intervjuer i samma omgivning med samma förutsättningar. Samma huvudfrågor 
användes som utgångspunkt i de semistrukturerade intervjuerna och dessa återfinns i 
Bilaga 1, vilket stärker trovärdigheten. Förutom att båda författarna medverkade under 
alla intervjutillfällen dokumenterades även dessa genom inspelning. 
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3. Teoretiskt ramverk 
Kapitlet börjar med att beskriva hur teorierna kopplas till respektive frågeställning. 
Vidare byggs det teoretiska ramverket upp med hjälp av underrubriker och 
vetenskapliga referenser. 

3.1 Koppling mellan frågeställning och teori  
Det teoretiska ramverket för denna studie är uppbyggt av tre områden. Dessa områden 
täckte den grund som behövdes för att besvara studiens två frågeställningar. Teorier 
kring informationsflöde och kommunikation låg till grund för att besvara första 
frågeställningen ”Vad finns det för problem inom informationsflödet från konstruktion 
till produktion på en prefabriceringsfabrik?”. Andra frågeställningen ”Hur kan 
informationsflödet på en prefabriceringsfabrik effektiviseras?” baseras delvis på den 
första frågeställningen och besvaras därför också med stöd från teorier kring 
kommunikation och informationsflöde. Den grundas vidare i teorier inom 
informationsteknik. Figur 4 illustrerar kopplingen från de olika teorierna till studiens 
frågeställningar. 

 

Figur 4 Illustration över kopplingen mellan frågeställning och teoretisk ramverk 

Studiens huvudområden inriktar sig på informationsflöde och därför valdes teorier 
kring detta. Kommunikation behandlas på grund av de flertal sätt att kommunicera på 
och därigenom kan teorier kring detta kopplas till fallföretagets arbetssätt. Området 
tar även upp teorier kring olika typer av kommunikation samt vilka 
kommunikationskanaler som finns. En stor del av fallföretagets information behandlas 
via datorer och därför fördjupar sig informationsteknik i digitalisering. Därigenom kan 
även teorier kring informationsteknik kopplas till fallföretaget. Dessa tre områden 
bildar tillsammans det teoretiska ramverket för denna studie. De tolkningar och 
analyser som görs från empirin tar sedan stöd och förklaras genom dessa teorier. 

3.2 Informationsflöde 
Information kan definieras likt det innehåll som överförs genom olika typer av 
kommunikation. Det innebär vidare att någon får kännedom om någonting nytt 
(Nationalencyklopedin, u.å.; Larsson, 2014). Informationsflöde kan därigenom 
definieras som den förflyttning och riktning informationen transporteras från sitt 
ursprung till sin slutliga användare (Chandler & Munday, 2016; WebFinance Inc., 
u.å.). Eftersom informationsflödet påverkar många delar i verksamheten, anses det 
vara betydande att det fungerar optimalt för att vidare kunna driva en effektiv 
verksamhet (Mattsson, 2012). 
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Från att ett projekt påbörjas till att det avslutas genomgår informationen flera steg. 
Den passerar och behandlas av ett flertal individer inom de olika aktiviteter som ingår 
i ett projekt (Nicoletti & Nicoldó, 1997; Sandkuhl, 2008). Det som kännetecknar en 
process är en samling aktiviteter som har en tydlig början och ett tydligt slut med mål 
att tillgodose kundens behov (Tonnquist, 2016). Med hjälp av företagets resurser 
upprepas aktiviteterna med tiden och tillsammans bildar det ett mätbart värde åt en 
intern eller extern kund (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Enligt Bergman och Klefsjö (2007) kan alla processer förbättras och genom 
kartläggning av processen skapas ett underlag till förbättringsarbete. 
Kommunikationen är en ständigt pågående process och därigenom kan en 
kartläggning av kommunikationen utgöra en bild av nuläget. Genom detta belyses 
verkligheten och lösningar på problem som leder till att effektivisering kan identifieras 
(Carlsson & Josephson, 2001). 

3.2.1 Kunskapsförluster 
I ett processled där olika aktiviteter genomförs och ett flertal individer medverkar finns 
det växlingspunkter. Det är den punkt i processen mellan två aktiviteter eller när nästa 
individ i processledet ska ta över (Carlsson & Josephson, 2001). Savén (2016) menar 
att ett av skälen till varför människor är bristfälliga på att dela med sig av information 
är för att de uppfattar viss information som självklar, vilket det kanske inte är för nästa 
individ i processledet. På grund av bristande kommunikation likväl som skillnad i 
kompetens mellan individerna genererar dessa växlingspunkter ofta i stora 
kunskapsförluster (Carlsson & Josephson, 2001). En illustration av Carlsson och 
Josephsons teori kring att förklara kunskapsuppbyggnaden och kunskapsförlusterna i 
ett byggprojekt illustreras i Figur 5. 

 
Figur 5 En tolkning av kunskapsuppbyggnaden i byggprojekt 

3.3 Kommunikation 
Kommunikation kan uttryckas som det nervsystem som håller ihop en organisation. 
Det är ett tillvägagångssätt som kan användas när tillexempel information ska utbytas, 
förståelse ska skapas eller inflytande behöver utövas. Det kan även vara ett hjälpmedel 
för att lära känna varandra eller för att samordna aktiviteter (Carlsson & Josephson, 
2001). 
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3.3.1 Kommunikationstyper 
Överföring av information kan indelas i olika kommunikationstyper (Mattsson, 2012). 
De fyra grundtyperna illustreras i Figur 6 och beskriver huruvida kommunikationen 
sker via individ eller system. 

 
Figur 6 Fyra olika kommunikationstyper 

Individ-till-individ kommunikation är, som Mattson (2012) benämner, den vanligaste 
typen och innebär att information överförs via personlig kontakt. Informationen lagras 
eller bearbetas inte via några informationssystem under överföringen utan går direkt 
till individen. Exempel på individ-till-individ kommunikation är möten, telefon eller 
e-post. E-post kan antas tillhöra systemtyperna eftersom de lagras och bearbetas av 
datorer. Skillnaden blir dock att informationen inte kan läsas eller tillgodogöras av 
datorn utan endast av individerna (Mattsson, 2012). 

Mattson (2012) anser vidare att individ-till-system kommunikation betyder att ena 
sidan av informationsbytet är ett datoriserat system där den överförda informationen 
är läsbar och kan tillgodogöras av systemet. Ett exempel på individ-till-system 
kommunikation är internet. Det som skiljer system-till-individ kommunikation med 
individ-till-system kommunikation är att systemet blir initiativtagaren och ger signaler 
till individen istället för tvärt om. System-till-individ kommunikation kan exempelvis 
vara automatiska e-post utskick som baseras på ett företags lagerstatus (Mattsson, 
2012). 

System-till-system kommunikation innebär att informationsöverföringen istället sker 
mellan två system. Informationen kan i detta fall läsas av systemen där båda är 
initiativtagare. Det finns olika typer av system-till-system kommunikation och denna 
typ används tillexempel när ett datasystem från ett företag skriver information och 
skickar över till ett datasystem på ett annat företag. Det kan även innefatta 
transaktioner mellan system eller leveransplaner för artiklar som skickas från en kund 
till ett företag (Mattsson, 2012). De system som Mattsson (2012) beskriver kan tolkas 
vara rätt avancerade där systemet själv tar all initiativ till kontakt. Likväl kan det tolkas 
som att olika system eller programvaror används som hjälpmedel när individen startar 
informationsöverföringen. Även vid tolkning som det sistnämnda anses Mattssons 
(2012) typindelning vara ett bra sätt att särskilja på helt individbaserad 
kommunikation med de gånger ett system eller en programvara är involverat. 
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3.3.2 Kommunikationskanaler 
Vid överföring av information kan kommunikationen delas upp i olika kanaler. 
Tonnquist (2016) benämner de som fysisk, skriftlig eller elektronisk kommunikation 
och de ingår alla i den individ-till-individ kommunikation som Mattsson (2012) 
beskriver. Inom den fysiska kommunikationskanalen räknas all kommunikation som 
sker via personlig kontakt, där bland möten, workshops, konferenser och utbildning. 
Telefonsamtal, e-post, intranät och sociala medier räknas till elektronisk 
kommunikation. Skriftlig kommunikation innefattar anslagstavlor, nyhetsbrev, 
rapporter och andra pappersdokument. Dessa blir dock mer och mer elektroniska idag 
på grund av den tekniska utvecklingen (Larsson, 2014; Tonnquist, 2016). 

När information ska överföras mellan individer är det viktigt att alla medverkande 
personer tolkar informationen på samma sätt som informatören. Det vill säga att hitta 
ett sätt att kommunicera på, vilket gör att alla parter förstår (Heide, Johansson, & 
Simonsson, 2012; Tonnquist, 2016; Norouzia, Shabakb, Bin Embi, & Khand, 2015). 
Det är därför viktigt att rätt kommunikationskanal väljs för rätt syfte och som når ut 
till den avsedda målgruppen (Tonnquist, 2016; Norouzia et al., 2015). För att optimera 
spridningen av informationen föreslår Larsson (2014) att använda en kombination av 
flera kanaler. 

Vikten av en fungerande och anpassad kommunikation blir särskilt viktig inom 
byggsektorn där ett flertal aktörer med olika arbetsområden är inblandade (Carlsson 
& Josephson, 2001). Eftersom all information inte är relevant för alla aktörer kan 
informationen som ges ut tolkas och behandlas på olika sätt beroende på deras 
intresseområden (Carlsson & Josephson, 2001). Genom att veta vilken information 
som är relevant kan informationsflödet till aktören optimeras och överflöd reduceras 
(Sandkuhl, 2008). 

Fysisk kommunikation 

Fysisk kommunikation, där medräknat personlig kontakt, betraktas som den mest 
effektiva kommunikationen för att lösa problem då det ger möjlighet att klargöra 
frågetecken direkt via omformulering eller förtydligande (Carlsson & Josephson, 
2001). Det anses vara ett bra kommunikationssätt vid mindre gruppdialoger eftersom 
det är enkelt för deltagarna att reagera med synpunkter, kommentarer och frågor efter 
en framförd åsikt (Heath & Coombs, 2006; Larsson, 2014). När det kommer till större 
grupper blir det svårare för alla att få möjlighet att delta aktivt i dialogen. En nackdel 
med fysisk kommunikation är att den inte dokumenteras och därigenom är det svårt 
att gå tillbaka till vad som har sagts (Larsson, 2014). 

Larsson (2014) anser att möten ofta kan ses som en gammal vana och att det inte 
kommer fram någon ny information under mötet. Han anser dock att med tanke på de 
fördelar som den fysisk kommunikationen har, kan det vara av värde att tänka över det 
igen. Genom möten kan en mindre grupp människor tillsammans diskutera, förhandla 
och lära av varandra. Även ledaren kan vid ett möte motivera till beslutstaganden och 
de anställda kan direkt komma med frågor eller synpunkter (Larsson, 2014). 

Sammankallande möten kan anses vara det mest lämpade vid informationsutbyte. Det 
är dock mycket tids- och resurskrävande (Larsson, 2014) men har sin fördel i att 
medarbetarna har möjlighet att träffas och lära känna varandra. Berg (2015) menar 
också att människor som träffas kontinuerligt får lättare att samarbeta. Om det handlar 
om okomplicerad information som rör många anställda kan det däremot göras bättre 
via e-post (Larsson, 2014). Sammankallningar av olika slag måste vara motiverande 
för att ge något resultat, det vill säga att sammankallningen måste ha ett relevant syfte 
(Larsson, 2014). 
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Carlsson och Josephson (2001) påstår att det är viktigt med effektiv kommunikation 
främst under projekteringen av ett projekt. De menar också att speciellt den personliga 
kontakten får för lite uppmärksamhet när det pratas om effektivisering och att det inte 
spelar någon roll hur bra tekniska system som används om inte den personliga 
kontakten fungerar. Även Heath och Coombs (2006) menar att man inte ska lita till 
teknisk kommunikation som det enda sättet att förmedla all information på. 

Elektronisk kommunikation 

Telefonkontakten har länge haft stor betydelse vid överföring av information inom 
organisationer. Med den tekniska utvecklingen som innebär appar och ständig 
internetuppkoppling ges det ännu större möjligheter för organisationer att nå ut till 
breda målgrupper. Även webbplatser tar mer plats och gör det enklare att ha kontakt 
med omvärlden (Larsson, 2014). 

E-post är en annan typ av elektronisk kommunikation. Det är ett snabbt sätt att 
överföra och sprida information till medarbetarna och den kan dessutom sparas och 
återanvändas. Nackdelen med e-post är att det ofta överanvänds genom att flera kopior 
skickas ut och irrelevanta individer läggs till som kopia. Detta gör att viktig information 
försvinner i mängden på grund av överflödiga meddelanden (Fredholm, 2013). Berg 
(2015) menar även att viss information inte förmedlas hela vägen då den stannar i en 
e-post konversation mellan ett fåtal personer. Därigenom förmedlas inte viktig 
information ut till andra inom organisationen. E-post blir därmed en gravplats för 
information då för mycket e-post skickas och viktiga konversationer begravs (Berg, 
2015; Fredholm, 2013). 

3.3.3 Intern kommunikation 
Intern kommunikation är den kommunikation som håller sig inom en organisation 
(Larsson, 2014). Larsson (2014) menar vidare att om den interna kommunikationen 
fungerar bra kan det lyfta hela verksamheten som helhet, men om den inte fungerar 
kan det orsaka misslyckanden inom verksamheten. Genom god kommunikation 
känner sig medarbetarna delaktiga, motivationen höjs och det ger en stor betydelse på 
resultatet (Heide, Johansson, & Simonsson, 2012; Larsson, 2014). Detta betyder att 
medarbetaren måste få den information som krävs för att kunna utföra sitt arbete 
kommunicerad till sig (Larsson, 2014). Heide et al. (2012) menar att 
kommunikationen oftast ses som ett problem för att medarbetarna inte får den 
information de behöver och att nya beslut inte kommuniceras. 

3.4 Informationsteknik 
Den generella utvecklingen av informationsteknik, vidare benämnt IT, som sker i 
dagens omvärld gör det möjligt att dela information inom företaget på mer tekniska 
vis jämfört med möten, telefonsamtal och e-post (Fredholm, 2013). Det finns idag 
många informations- och kommunikationsbaserade tekniska verktyg som kan 
underlätta att hantera aktuell data (Byggfakta, u.å.). Inom byggbranschen finns det 
även IT-verktyg som skapar potential för märkbara förbättringar i reducerad byggtid, 
färre olyckor och mindre materialspill (Bowden, Dorr, Thorpe, & Anumba, 2005). Det 
är inte sällan nämnt att byggbranschen ligger efter andra industrier när det kommer 
till IT och att det som behövs för att komma ifatt är att våga satsa på en teknisk 
uppgradering (Bowden et al., 2005). 

IT-användning kan även ses som en stor del i den förändring som sker ute på 
marknaden. De flesta aktörer strävar efter ständig utveckling för att kunna hänga med 
i utvecklingen samt för att nå bättre lönsamhet och tillväxt (Visma Software AB, u.å.). 
När det kommer in nya aktörer på marknaden som är snabba på att bli en del av den 
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nya teknologin, sätter de press på befintliga aktörer. Konkurrensen ökar och större 
företag måste uppgradera sin teknik för att hänga med i utvecklingen (Visma Software 
AB, u.å.). Implementation av IT ska dock inte vara ett mål i sig utan ska användas som 
ett verktyg och en stödfunktion för att möjliggöra nya mål inom verksamheten 
(Fredholm, 2013). 

3.4.1 Digitalisering 
Digitaliseringen går fort fram i samhället och det förändrar därmed grunden till ett 
företags förutsättningar (Berg, 2015). Genom att implementera ökad IT-användning 
och använda digital kommunikation kan ett företags nuvarande rutiner omformas och 
ett effektivare arbetssätt skapas. En betydande del är att se till att alla parter i 
processledet tillhandahåller den information som krävs för att de ska kunna utföra sitt 
arbete (Fredholm, 2013). Ofta stödjs rutinaktiviteter och större projekt av affärssystem 
eller planeringsverktyg (Sandkuhl, 2008). Sandkuhl (2008) menar även att det bör 
finnas IT-verktyg som behandlar mer ostrukturerad information för att den ska bli 
lättare att hitta och använda. 

Genom den digitala utvecklingen som har skett de senaste två decennierna har flera 
kommunikationsvägar utvecklats. Främst har mobil- och webbkommunikationen 
skapat en mängd olika sätt för organisationer och enskilda individer att kommunicera 
med varandra via (Larsson, 2014). Idag finns många olika sätt för digital 
informationshantering. Förutom att en digital informationshantering kan förenkla 
processen kan den även förenkla uppföljning av arbetet. När all information finns att 
tillgå genom digitala verktyg blir det lättare att hitta flaskhalsar, mäta leveransaktivitet 
eller hantera fakturor och avtal (Fredholm, 2013). Norouzia et al. (2015) menar dock 
att ökad användning av teknisk informationshantering leder till mer komplexa 
byggprojekt och därigenom mer komplicerad kommunikation. 

Det finns olika sätt att få tillgång till informationen efter en digital uppgradering inom 
företaget. Ett sätt är att använda intranät som ett arbetsverktyg där företag kan 
använda sina digitala funktioner för att kommunicera samt sprida intern information 
och kunskap (Bark, Heide, Langen, & Nygren, 2002; Larsson, 2014; Domingues, 2015). 
Berg (2015) menar att intranätet bidrar till att föra medarbetare närmre varandra och 
därigenom hjälpa till i det dagliga arbetet. Detta genom att intranätet förenklar 
samarbete och kommunikationen över geografiska avstånd. Fördelar med intranät är 
att all information är samlad på en plats och att det är lätt för användaren att hålla sig 
uppdaterad (Bark et al., 2002; Larsson, 2014). Det kan dock vara svårt att orientera sig 
och hitta det man söker när mycket data och information lagras på samma plats 
(Larsson, 2014). 

Ett nyare sätt att hantera information är genom begreppet Building Information 
Modeling, vidare benämnt BIM (Jongeling, 2008). Det pågår ständigt diskussioner om 
vad BIM egentligen betyder och många kallar det lösningen på byggbranschens alla 
problem (Abandaa, Taha, & Cheung, 2017). Enligt Jongeling (2008) är BIM all den 
information som skapas och används under en byggnads livscykel, strukturerad och 
representerad genom ett objekt. Där är BIM-verktyg de IT-verktyg som används vid 
skapandet och hanterandet av informationen och BIM-modellering benämningen på 
processen. Jongeling (2008) menar vidare att en BIM-modell är mer än bara en 
byggnad som visualiseras i 3D då den ska innehålla information om processen likväl 
som om produkten. De fördelar han nämner om 3D modeller inom BIM kan dock anses 
vara verksamma även om bara vissa delar av en byggnad upprättas i ett 3D program, 
istället för att göra en full implementering av BIM. 

Är en 3D modell komplett kan enkelt planvyer och sektioner fås ut var som helst i 
byggnaden genom några enkla klick (Azhar, 2011; Jongeling, 2008). Vidare menar 
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Azhar (2011) att informationshanteringen i processen kan anses bli enklare att dela 
med andra medarbetare om den är samlad. Jongeling (2008) menar vidare att riskerna 
för felaktigheter i ritningar minimeras om all information tas från samma källa. 
Jongeling (2008) antyder också att arbetet blir mer kvalitetssäkert och mer produktivt 
än vid användning av 2D verktyg. Om ett företag använder 2D ritningar måste varje 
medarbetare tolka flera ritningar tillsammans för att se helheten. Härigenom kan 
missförstånd framträda då individer inte tolkar allt på samma sätt. Detta kan 
därigenom undvikas om det finns tillgång till en 3D modell (Jongeling, 2008). 

En 3D modell kan även integreras med kostnadsberäkning genom att programmet 
räknar materialkvantitet samt automatiskt uppdaterar vid eventuella ändringar i 
modellen (Azhar, 2011). Det är dock en dyr process att implementera 3D modellering 
inom en verksamhet då det krävs utbildning och rätt IT-verktyg. Bryde, Broquetas och 
Ma (2012) menar dock på att den ökade produktiviteten betalar tillbaka investeringen. 
I projektering menar Jongeling (2008) att processen kan bli upp till 50 % mer 
tidseffektivt vid arbete av informationshanterande 3D modeller gentemot 2D 
ritningar. 
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4. Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. 
Vidare beskrivs den empiri som insamlats genom en observation och intervjuer för 
att kunna besvara studiens frågeställningar. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
På Derome Trätekniks prefabproduktion i Derome tillverkas takstolar och 
prefabricerade byggelement för hand till gruppbyggda småhus och flerbostäder. De har 
även sin egna konstruktionsavdelning som sitter i huvudbyggnaden cirka 100 meter 
från produktionen. 

Figur 7 illustrerar fallföretagets försörjningskedja. Denna studie inriktar sig på 
prefabelement vilket ligger under ”Takstolstillverkning och andra byggkomponenter” 
och är markerat genom förstoring. 

 
Figur 7 Från skog till färdigt hus 

4.2 Från order till färdig vägg 
För att kunna identifiera de effektiva och ineffektiva stegen mellan konstruktion till 
produktion, samt var det finns utrymme för förbättringar, har hela processen från 
kundens förfrågan till leveransklar vägg kartlagts. Genom en kartläggning som även 
täcker aktiviteterna innan och efter konstruktion till produktion, kunde studien 
genomföras på informationsöverföringen in till konstruktion likväl som ut från 
produktion. Kartläggningen av processen har gjorts med stöd av underlag från 
fallföretagets egna processkartläggning. 

Processen börjar med att en kund skickar ett förfrågningsunderlag till 
fallföretaget, vilket krävs för att säljaren ska kunna upprätta en offert. 
Erhålls inte kompletta underlag vid en förfrågan hör säljaren av 

sig till kunden via e-post eller telefon för att gå igenom vad som saknas. Det 
som ingår i ett komplett underlag är A-ritningar på planer och sektioner. 
Ibland krävs även kompletterande K-ritningar, tillexempel vid 
utfackningsväggar som bärs upp av stålpelare då konstruktören behöver veta 
var dessa står för att kunna skapa väggen. 

Med hjälp av förfrågningsunderlaget mängdar säljaren material. Det 
görs för att kunna kalkylera en uppskattning av den tidsåtgång som 
krävs i konstruktion och produktion. Säljaren kollar också i 

leveransplaneringen om det finns resurser till att producera objektet. 
Leveransplaneringen är, som produktionsledaren beskriver det, hjärtat för hela 
produktionen och visar hur mycket kapacitet produktionen har och därigenom 
om det finns tid för ett nytt projekt. Säljaren kollar även i 
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konstruktionsplaneringen om det finns tid för det antal timmar som krävs för 
att upprätta tillverkningsritningarna. Med kalkyleringen och stöd från dessa 
dokument kan ett offertunderlag upprättas. 

När offerten är gjord lämnas den till kunden för granskning och 
förhoppningsvis ger kunden sitt godkännande genom att lägga en 
order. Eftersom offerten baseras på de A-ritningar som fanns med i 

förfrågningsunderlaget kan det ske förändringar från kundens sida under tiden 
offerten upprättas. Påverkar detta priset eller utformningen på stommarna 
eller väggarna, får säljaren kontakta kunden så att korrekta 
tillverkningsritningar ska kunna upprättas. 

När ordern är lagd tilldelas objektet ett objektsnummer och en 
strukturerad objektsmapp skapas av säljaren. Genom ett e-post 
meddelande eller under det veckoåterkommande mötet informerar 

säljaren konstruktören om att en order är lagd.  

För att starta projektet hålls det ett uppstartsmöte mellan säljare och 
konstruktör. Där gör de en avstämning för att kontrollera att båda har 
liknande syn på projektet. 

Efter framförd information om att ett nytt projekt ska starta, planerar 
konstruktionsansvarig in det i konstruktionsplaneringen och 
produktionsledaren avropar tid i produktionen och uppdaterar 

produktionsplaneringen. 

Redan i planeringsstadiet informerar produktionsledaren 
logistikavdelningen, som granskar lagerstatus på Derome Byggvaror, 
för att kontrollera att allt standardmaterial finns hemma. 

Beställningsvaror med lång leveranstid, exempelvis panel och fönster eller 
specialbehandlade trävaror, måste beställas i tidigt skede. Det är 
konstruktörens ansvar att beställa de varorna. 

När konstruktören blivit tilldelad ett projekt tar hen kontakt med 
kunden, alternativt går in i en kundportal, för att få tag på den senaste 
informationen. Utefter förfrågningsunderlaget upprättas ett 

ritningsförslag av planritningar och sektioner i 2D programmet AutoCAD LT.  

Plan- och sektionsritningarna blir först granskade internt av 
konstruktionsansvarig eller erfaren konstruktör innan det skickas 
vidare till kunden. Kunden kontrollerar handlingarna och ger 

förhoppningsvis sitt godkännande. Om kunden inte är nöjd får konstruktören 
arbeta om ritningarna. 

När kunden har gett sitt godkännande kompletteras ritningarna med all 
information som krävs för att produktionen ska kunna upprätta alla 
element i projektet. Plan- och sektionsritningarna bryts ner till 

väggritningar och därigenom skapas en tillverkningsritning för varje enskild 
vägg. Dessa tillverkningsritningar upprättas i AutoCAD LT. Fallföretaget 
använder sig av automatiska sågar som läser av filer från 2D programmet 
Trusscon Roofcon. Programmet är inte kompatibelt med AutoCAD LT och 
därmed måste stommarna också ritas upp i Trusscon Roofcon. 

Kap- och plocklistor upprättas också i programmet Trusscon Roofcon. 
Kaplistorna innehåller all information som behövs för att virket ska 
kunna kapas och skickas direkt via programmet till kapavdelningen 

som kapar virket. Plocklistorna skrivs ut manuellt från Trusscon Roofcon av 
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produktionsledaren för att överlämnas personligen till logistikavdelningen. I 
detta dokument står det information om längd, antal och material. 

Konstruktörerna planerar lastning genom att upprätta lastplaner som 
beskriver hur de färdiga väggarna ska placeras på rörställen. Detta gör 
att väggarna står i rätt ordning när lossning och montering sker ute på 

byggplatsen. Då det inte finns något automatisk system som skapar lastplaner 
upprättas dessa också manuellt i AutoCAD LT. 

När alla bygghandlingar är klara skrivs de ut och konstruktören går 
ner till produktionen för att överlämna dem personligen. Vidare går 
konstruktören igenom tillverkningsritningarna med ansvarig snickare 

för att klargöra eventuella fallspecifika detaljer. Vid tidsbrist är dock detta ett 
steg som inte prioriteras, vilket leder till att produktionsledaren hämtar 
bygghandlingarna hos konstruktionsavdelningen och genomgången uteblir. 
Konstruktörerna levererar den information på tillverkningsritningarna som de 
tror behövs för att väggarna ska kunna upprättas. Dock upplever snickarna i 
vissa fall att det saknas viktiga detaljer för att utföra arbetet korrekt.  

När stomritningen, som upprättades i Trusscon Roofcon, är klar går 
produktionsledaren in i objektsmallen och kollar igenom den för att 
minska fel vid kapningen. Logistikavdelningen stämmer därefter av 

med kapavdelningen och levererar virket. Därefter placeras det färdigkapade 
virket i ett mellanlager där materialet står färdigt och väntar tills snickarna är 
redo att ta emot det. 

När snickarna är på väg att bli redo att börja med tillverkning av en ny 
vägg anropas logistikavdelningen som kör in materialet från 
mellanlagret till produktionen. Det körs inte fram till bänken utan ställs 

där det finns plats. Materialet är markerat med objektsnummer vilket gör att det 
underlättar för snickaren att veta vilket material som hör till vilket objekt. Eftersom 
snickarna måste gå bort och hämta det material som behövs till sin bänk tar hen med 
sig ritningen för att inte glömma något. 

När en vägg är färdigproducerad placeras den på rörstället utefter lastplanen. När 
rörstället är fullt hämtar logistikavdelning stället och placerar ute på gården. Rörstället 
med de färdiga väggarna står på gården tills lastbilen som ska leverera huset kommer 
och hämtar den. 

Fallföretaget har veckoåterkommande möten som vidare benämns 
onsdagsmöten. På dessa möten medverkar säljaren, 
konstruktionsansvarig, konstruktörer och produktionsledare. Mötet är 

ett tillfälle för alla att kontinuerligt träffas, diskutera och lösa eventuella frågor och 
problem som har uppstått. De inriktar sig på hur läget är nu och hur det ser ut cirka 
tre veckor framöver, där inkluderat information om kommande projekt. De anställda 
anser att det som gör onsdagsmötena till en effektiv informationskanal är att 
informationen kommer ut till alla på en gång så att alla får höra det samtidigt med 
samma version. 

4.3 Arbetspositioner 
Genom processen från order till färdig vägg överförs informationen mellan flera olika 
individer. Följande definieras deras arbetsposition och dagliga uppgifter för att 
förtydliga deras roll i flödet. Fokus har lagts på deras ansvarsområde och hur de 
kommunicerar med varandra. 
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4.3.1 Säljare 
Säljarens uppgifter är att kalkylera för försäljning, lämna offerter till kunden samt följa 
upp processen genom tillexempel fakturering. Det är även säljaren som håller i de 
veckoåterkommande onsdagsmötena. Målet för säljaren är att sälja objekt och hitta 
rätt balans för att göra bra affärer med lämplig belastning för både konstruktion och 
produktion. 

Säljaren har den första kontakten med kunden. Detta sker genom individbaserad 
kommunikation via telefonkontakt, e-post eller personliga möten. Denna typ av 
kommunikation anses från fallföretaget vara ett effektivt tillvägagångssätt vid större 
projekt när nära kontakt med kunden är viktigt. Förfrågningsunderlaget är det första 
dokument kunden delar med sig av. Den information och de material säljaren får ut 
från förfrågningsunderlaget blir sedan grunden för konstruktörernas arbete. Alla 
dokument som säljaren har angående objektet, tillsammans med all information från 
de andra avdelningarna, läggs i en objektsmapp. Genom att ha all information kring 
varje objekt på samma ställe anser fallföretaget att det blir enklare för varje individ att 
hitta den information som söks. 

4.3.2 Konstruktör 
Konstruktörernas huvudsakliga uppgift är att rita upp planritningar, sektioner och 
väggritningar utefter förfrågningsunderlaget som de hittar i objektsmappen. 
Programmet de använder är ett ritprogram vid namn AutoCAD LT. AutoCAD LT 
stödjer inte att flera användare jobbar samtidigt i samma fil och därför är det en 
konstruktör som ritar varje objekt. 

Fallföretaget använder sig av automatiska sågar och därigenom måste stommarna ritas 
upp av konstruktören i stomritningsprogrammet Trusscon Roofcon. Eftersom 
programmet inte är kompatibelt med AutoCAD LT är det inte möjligt att föra in de 
redan upprättade 2D ritningarna, utan konstruktören ritar manuellt upp stommarna 
en gång till i Trusscon Roofcon. 

Konstruktionsplaneringen är ett informationsrikt dokument som visar hur 
konstruktionsavdelningen är planerad att arbeta framöver, se Figur 8. I planeringen 
står information om vilken konstruktör som ska rita vilket objekt samt objektsnamn 
och nummer, planerad produktionsstart och leveransdatum. Detta dokument har alla 
konstruktörer tillgång till och det är via denna planering information kring projektens 
tidsaspekter överförs. Informationen i planen ändras ofta och det är 
konstruktionsansvarige som har ansvar att uppdatera den vid behov. Som kan utläsas 
ur figuren är planeringen uppbyggd av manuellt uppritade rutor i Excel. Varje ruta 
innehåller information om ett projekt och dessa får en slumpmässig färg för att 
särskilja dem. Vid ändring av en aktivitet måste rutan göras mindre eller större och 
därmed måste alla påverkade rutor också ändras. 
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Figur 8 Illustration av konstruktionsplaneringen 

4.3.3 Produktionsledare 
Produktionsledarens ansvar är att material och personal ska finnas på plats i 
produktionen vid rätt tidpunkt.  Hen har även ansvar för att hålla i ett 
veckoåterkommande tisdagsmöte. På tisdagsmötena medverkar alla snickare från 
produktionen. Där delar produktionsledaren ut en papperskopia på den senaste 
uppdaterade versionen av produktionsplanen innan de gör en uppdatering av allas 
arbetsstatus. Slutligen förmedlas vad som ska göras de närmsta veckorna framöver. 
Dessa möten anses vara effektiva och informativa från de deltagande. Förutom under 
dessa tillfällen har även produktionsledaren daglig kontakt med snickarna via fysisk 
kommunikation. Produktionsledaren medverkar även på onsdagsmötena, som nämnts 
ovan, för att förmedla produktionens status. Som komplement till onsdagsmötena 
håller konstruktionsavdelningen och produktionsledaren kontinuerlig kontakt. 

Produktionsplaneringen används som en riktlinje till hur produktionen är planerad 
och är baserad på informationen i leveransplaneringen. Det är en riktlinje då 
planeringen ofta ändras vilket beror på exempelvis sjukfrånvaro eller ändrade 
leveransdatum. Produktionsplaneringen visar information om när objektet är planerat 
att påbörjas, den totala tiden, när det är planerat att vara klart, antal snickare som ska 
jobba med objektet och även om virket är färdigkapat. Den visar 2-3 veckor framöver 
och den generella åsikten är att det är ett lämpligt tidsspann på planen. Planen 
uppdateras vid behov av produktionsledaren. Likt konstruktionsplaneringen är 
produktionsplaneringen uppbyggd manuellt via Excel, se Figur 9. 
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Figur 9 Illustration av produktionsplaneringen 

4.3.4 Snickare 
Prefabsnickarnas huvudsakliga uppgift är att förverkliga de väggar som 
konstruktörerna ritat. Produktionshallen är uppdelad i fyra led med tre till fyra bänkar 
i varje led där alla snickare har sin bestämda plats. Genom anteckningar på lastplanen 
samt information från tisdagsmötena och produktionsplanen, får snickaren reda på 
information kring vilket objekt hens produktionslinje ska tillverka. I denna fabrik 
arbetar snickarna självständigt på egna väggar från start till slut. Om snickaren tycker 
att ett mått på ritningen är otydligt går hen in till produktionsledaren där måttet kan 
förtydligas via datorn. När ett rörställ med väggar är fullt är det snickarnas ansvar att 
ringa till logistikavdelningen som hämtar upp det. 

4.4 Identifierade problemområden inom informationsflödet  
Utifrån fallstudien som genomfördes på fallföretaget har tre större problemområden 
identifierats och valts ut som relevanta utifrån studiens syfte. Empirin grundas i det 
som framkom från intervjuerna men även utifrån det som författarna betraktade under 
observationen. Dessa tre områden ansågs vara relevanta då de var återkommande 
ämnen under intervjuerna. 

4.4.1 Manuell hantering  
Leverans-, konstruktions- och produktionsplaneringen är dokument upprättade i 
Excel. Informationen förs in manuellt och dokumenten är inte automatiskt kopplade 
till varandra. Detta betyder att ny information måste läggas in i varje dokument som 
berörs. Ofta ändras exempelvis datum för produktionsstart eller leveranser. Skulle det 
då ske typfel, eller att någon missar att ändra ett datum, kan det resultera i problem 
under senare skeden. De anställda menar att den manuella informationshanteringen 
kan ge upphov till fel och att viktig information försvinner.  

Ritningarna upprättas, som tidigare nämnt, i AutoCAD LT. Att upprätta alla ritningar 
fristående i ett 2D program, istället för att göra en 3D modell där de kan tas ut genom 
sektioner och elevationer, påstår fallföretaget tar längre tid och kan öka risken för 
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manuellt uppkomna fel. Medarbetarna på fallföretaget är själva medvetna om detta 
och en uppgradering av programvaran till ett 3D program har diskuterats. Eftersom 
Trusscon Roofcon som tidigare nämnt inte är sammankopplat med AutoCAD LT ritas 
stommen upp igen för att fallföretaget ska kunna använda sig av sina automatiska 
sågar. Utöver detta, finns det som tidigare nämnt inte något automatiskt system som 
skapar lastplaner utan dessa ritas också upp manuellt i AutoCAD LT. 

En del medarbetare anser att stomritningarna inte borde behöva ritas upp igen i 
Trusscon Roofcon efter att de är uppritade i AutoCAD LT. Utan att det istället borde 
finnas ett program som går att koppla ihop med Trusscon Roofcon. Från intervjuerna 
framkom det att många tror att de fortfarande kommer behöva rita upp stommen en 
gång till även om de implementerar ett annat program. En del medarbetare anser dock 
att det kan vara positivt att behöva rita upp det två gånger för att man då får granska 
sig själv. Några medarbetare menade däremot att det är dubbel risk att det blir fel. Att 
använda sig av flera ritprogram och införande av information i olika Exceldokument 
anses generellt inte som ett effektivt sätt. Det anses av medarbetarna vara onödigt 
arbete när det finns bättre lösningar och program ute på marknaden. De anställda 
menar att de främsta problemen kring manuell informationshanteringen är 
uppkomsten till fel och att viktig information försvinner på vägen. 

Leveransinformation kring beställt material var först tänk att föras in i ett 
planeringsprogram vilket därigenom skulle fungera som en kommunikationskanal 
mellan konstruktion- och produktionsavdelningen. Med hjälp av planeringsverktyget 
skulle konstruktörerna kunna beställa specialmaterial och föra in denna informationen 
i ett program. Där hade produktionsledaren kunnat hitta denna information genom 
några enkla knapptryck. På grund av tidsbrist implementerats dock aldrig något 
program. Därigenom får konstruktörerna nu själva komma ihåg informationen och 
vidare berätta det för produktionsledaren. Detta är dock information som inte brukar 
överföras, vilket leder till att produktionsledaren kontinuerligt ringer till 
konstruktionsavdelningen istället för att få uppdatering via ett planeringsprogram. 

4.4.2 Kommunikation mellan avdelningar 
Kommunikationen mellan avdelningarna sker i dagsläget genom att de anställda 
ringer, har fysiska möten eller mailar till varandra. Åsikterna kring hur 
kommunikationen mellan avdelningarna sker är olika. En del tycker att det fungerar 
bra, medan andra känner att det är mycket tidskrävande och även att de ibland inte får 
ut någon ny information under sammankallningarna. Den generella åsikten är att 
personliga möten är viktigt för att behålla samhörigheten i fallföretaget, men att det 
optimala hade varit att komplettera med mer system. 

När kommunikationen är bristfällig och informationen inte kommer hela vägen fram, 
vid till exempel ändrat leveransdatum eller andra uppdateringar, kan det göra att 
produktionen stressar med att producera ett objekt i onödan. Fallföretaget menar 
vidare att denna brist kan ske på grund av mänskliga faktorer och därigenom kan en 
digitalisering vara till hjälp för att undvika detta. I dagsläget fungerar 
kommunikationen på fallföretaget tillräckligt bra och därför är detta problem sällan 
förekommande. 

Under byggbranschens högsäsong blir fallföretaget ofta högt belastade vilket innebär 
att konstruktörerna inte hinner gå ner till produktionen och gå igenom ritningen vid 
uppstart av ett nytt projekt. Detta anses vara ineffektivt ifrån båda avdelningarna 
eftersom oklarheter inte klargjorts och därigenom genererar det till fler telefonsamtal. 
Via telefonsamtal kan frågetecken kring tillverkningsritningar klargöras, men detta 
sätt anses vara mer komplicerat än när det sker en genomgång via personligt möte. 
Flera anställda ser det optimala läget som en kombination mellan program och 
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individbaserad kommunikation, där programmet är kopplat mellan avdelningarna. 
Det vill säga när snickaren ringer till konstruktören om ett frågetecken, skulle hen 
samtidigt kunna markera i programmet vart på ritningen frågetecknet är. Därigenom 
kan konstruktören se det på sin skärm och genom det vet båda att de pratar om samma 
sak. I nuläget måste snickaren försöka förklara via telefon vart på ritningen hen menar 
och konstruktören måste tolka snickarens beskrivning. Detta är ett dilemma då det är 
svårt att klargöra tillexempel vilket mått eller vilken vinkel som diskuteras. 

4.4.3 Programvaror  
Fallföretaget känner själva att de ligger efter i utvecklingen av att digitalisera sin 
information. Fler kunder efterfrågar att ritningarna uppförs genom en 3D modell, men 
i nuläget har de inget program som kan hantera det. För att i framtiden inte förlora 
kunder har fallföretaget därför börjat se sig runt efter en lösning. 

Kring de programvaror som används idag finns det blandade åsikter. Generellt tycker 
medarbetarna att det behövs någon form av uppdatering. Det som många anser är mest 
aktuellt är att hitta ett 3D program som är kompatibelt med Trusscon Roofcon för att 
ersätta AutoCAD LT. I AutoCAD LT måste planvy, sektion och väggritning ritas med 
hjälp av linjer från grunden. Det vill säga att mycket av arbetet som utförs på 
konstruktionsavdelningen idag är manuellt och tidskrävande. AutoCAD LT är dock ett 
flexibelt program som ger lätta och snabba filer, men funktionerna är begränsade. I ett 
3D program hade konstruktörerna kunnat välja en väggtyp och rita upp huset, samt 
genom enkla snitt få ut sektioner och planvyer. Genom ett 3D program där planvyer 
kan studeras ser produktionen fördelar i att vissa enkla problem hade kunnat lösas 
utan att behöva kontakta konstruktören. Tillexempel genom att se var det blir skarvar 
och hur väggar ansluts mot tak eller bjälklag. Fallföretaget anser att en 3D modell hade 
gjort det lättare för alla anställda att kunna se en helhet i ritningarna och därigenom 
att slarvfel hade undvikts i större utsträckning. 

En nackdel med att byta till ett 3D program som fallföretaget nämner är att det kräver 
en lång upplärningstid samt att det blir kostsamt när ett helt nytt program i 
konstruktionen måste implementeras. Dock anses det att när ett 3D program är 
implementerat tros det betala tillbaka investeringen genom ökad produktiviteten samt 
besparingar i tid. 

Genom en programändring kan nya möjligheter öppnas för digitalisering i 
produktionen. Som nämnt i processen, levereras tillverkningsritningarna utskrivna 
genom personlig kontakt mellan avdelningarna. Detta ger upphov till tidskrävande 
extraarbete när en tillverkningsritning måste uppdateras och konstruktören behöver 
leverera nya ritningar. Genom att visa tillverkningsritningen digitalt i produktionen 
anses detta kunna undvikas med hjälp av en uppdateringsfunktion. Hade 
produktionen haft möjligheten att dagligen uppdatera tillverkningsritningarna hade 
de kunnat säkerställa att de hade den nyaste ritningen även om konstruktörerna missat 
att meddela en revidering. Att revideringar sker är ofta på grund av att kunden eller 
arbetarna på husets upprättningsplats ändrat något i sista stund. 

I dagsläget är pappersritningarna utskrivna i svartvitt och medarbetarna anser att 
detta är en av anledningarna till att många mått på samma ställe kan bli otydliga. 
Genom en digital tillverkningsritning hade snickarna haft möjlighet att zooma och 
därigenom hade problemet med de otydliga måtten kunnat lösas snabbt och enkelt. Ett 
uppmärksammat eventuellt problem från snickarnas perspektiv är hur man ersätter 
deras nuvarande användning av pappersritningar. De anser att fördelar med 
pappersritningar är att de går att skriva på, att de är lätta att bära med sig samt att de 
inte är ömtåliga. Pappersritningarna skrivs ut i svartvita trots att konstruktörerna ritar 
olika linjer i olika färger för att kunna särskilja på informationen. Med en färgad digital 
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tillverkningsritning tror snickarna att konstruktören hade kunnat märka ut saker som 
är viktiga för snickaren att tänka på, och snickarna hade då lättare kunnat särskilja 
information. All information är därmed samlad direkt i tillverkningsritningen och 
snickaren hade kunnat lösa frågetecken på egen hand. Från fallstudien framkom det 
att alla medarbetare som deltog är positiva till en teknisk uppgradering och anser att 
de inte kan se resultat förrän det är implementerat och testat. 
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5. Analys 
Kapitlet redovisar svar på studiens frågeställningar utifrån insamlad data. Empirin 
jämförs med det teoretiska ramverket och följer samma huvudrubriker för att lättare 
kunna återgå till de olika teorierna. Avslutningsvis sammanställs de 
förbättringsförslag som föreslås. 

5.1 Frågeställning ett 
Vad finns det för problem inom informationsflödet från konstruktion till 
produktion på en prefabriceringsfabrik? 

5.1.1 Informationsflöde 
Sandkuhl (2008) samt Nicoletti och Nicoldó (1997) nämner att informationen inom 
ett projekt passerar många steg och behandlas av flera individer. I processen från order 
till färdig vägg passerar informationen minst tre personer. Först säljs projektet av 
säljaren innan det ritas upp av en konstruktör och slutligen byggs ihop av en snickare. 
I denna process finns tre punkter där det sker växlingar mellan individer. Den första 
är när säljaren lämnar över projektet till konstruktören. Nästa är när produktionen ska 
ta över handlingarna för att bygga väggen. Den sista punkten i processen är när väggen 
är färdig och ska hämtas från produktionen. Vidare består varje individs arbetsområde 
av flera aktiviteter. Dessa växlingar är, som Carlsson och Josephson (2001) kallar det, 
en fas som ofta genererar stora kunskapsförluster. På ritningarna som konstruktörerna 
upprättar tar de med all information som de anser behöver finnas redovisad. Men när 
en snickare, som besitter annan kompetens, tar över är det stor risk att det finns 
oklarheter med tillexempel ett saknat mått eller en otydlig anslutning. Savén (2016) 
påstår också att många människor kan anses vara dåliga på att dela med sig av 
information Detta för att de ser något som självklart men som inte är det för individen 
som ska ta över arbetet när det snarare handlar om skillnad i kompetens eller bristfällig 
kommunikation (Carlsson & Josephson, 2001). För att försöka minska denna typ av 
kunskapsförluster i flödet har fallföretaget valt att bland annat ha veckoåterkommande 
möten där mindre detaljer kan förklaras och frågetecken kan lösas på plats. De 
använder även en standardiserad mappstruktur för att samla alla dokument på ett 
gemensamt ställe. För att vidare minska kunskapsförluster är tanken att konstruktören 
som upprättat ritningarna ska gå ner med handlingarna och lämna över de till 
snickaren, för att direkt kunna informera om viktiga moment eller eventuella 
fallspecifika detaljer. 

5.1.2 Kommunikation 
På fallföretaget utbyts information främst med hjälp av e-post, telefon eller personliga 
möten, vilket benämns som individ-till-individ kommunikation enligt Mattsons (2012) 
kategorisering. Under observationen och intervjuerna framkom det att detta emellanåt 
blir ineffektivt och att det finns önskan att implementera mer systembaserad 
kommunikation. 

Tonnquist (2016) delar upp kommunikationen i tre olika kanaler vilka alla används på 
fallföretaget. Den första är den fysiska kommunikationen som sker under de 
veckoåterkommande tisdags- och onsdagsmötena. Vissa på fallföretaget tycker att 
mötena som hålls varje vecka inte ger någon ny information och att det därigenom 
känns tidskrävande. Larsson (2014) påstår att sammankallningar kan ses som en 
gammal vana och att det inte alltid framkommer ny information. Därför måste mötet 
vara motiverande genom att ha ett relevant syfte, för att ge något resultat (Larsson, 
2014). Fallföretaget borde därför fundera på om dessa möten har rätt syfte för alla 
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personer som medverkar. Enligt Larsson (2014) kan det dock vara bra med möten för 
att tillsammans kunna diskutera och lära av varandra. 

Den fysiska kommunikationen på fallföretaget sker även parallellt med den skriftliga 
kommunikationen när konstruktören går ner med bygghandlingar till produktionen 
för att överlämna dessa till snickarna. Detta anses från fallföretaget vara ett 
tidskrävande men effektivt sätt då eventuella frågetecken kan klargöras med en gång, 
istället för att ta det via telefon vid ett senare tillfälle. Larsson (2014) och Tonnquist 
(2016) påstår att den skriftliga kommunikationen går mot att bli mer elektronisk, detta 
på grund av den tekniska utvecklingen. Fallföretaget känner själva att de vill försöka 
komma ifatt i denna utveckling och har därför börjat se sig om efter ett sätt att få den 
skriftliga kommunikationen att övergå till mer elektronisk kommunikation. Många av 
de anställda vill dock inte att den personliga kontakten försvinner. För dem är det 
viktigt att man kompletterar eventuell ökad elektronisk kommunikation med fysisk 
kommunikation. De anser vidare, precis som Carlsson och Josephson (2001), att den 
muntliga kommunikationen är den mest effektiva. Det anses finnas mycket positivt 
kring den personliga kontakten och alla individer som medverkat på intervjuerna och 
observationen nämner det. En nackdel som Larsson (2014) påvisar är att det som sägs 
sällan blir dokumenterat och att det är ett tidskrävande moment. 

Den kommunikation som sker via elektronisk kommunikation på fallföretaget är de e-
post som tillexempel skickas ut vid uppstart av ett nytt projekt. Både Larsson (2014) 
och fallföretaget anser att okomplicerad information gör sig bättre via 
webbmeddelanden och mer komplicerad information via möten. Fredholm (2013) ser 
nackdelen i e-post för att man lätt överanvänder funktionen genom att skicka en kopia 
till irrelevanta individer. Även Berg (2015) ser nackdelen med e-post i att viktig 
information inte förmedlas hela vägen utan stannar i konversationer mellan ett fåtal 
personer som sedan begravs i överfulla inkorgar. Men detta är inte något som 
fallföretaget själva känner är ett problem. 

Den interna kommunikationen är, som Larsson (2014) beskriver det, en viktig faktor 
som kan lyfta hela verksamheten som helhet. Enligt Heide et al. (2012) kan 
kommunikationen ses som ett problem där medarbetarna inte får den information de 
behöver. Ett exempel på detta kan vara om snickaren inte får information om att 
ritningen har uppdaterats eller inte får en genomgång av ritningen med konstruktören. 
Det kan leda till att medarbetaren inte känner sig delaktig och därigenom kan 
motivationen sjunka och resultatet försämras (Heide, Johansson, & Simonsson, 2012; 
Larsson, 2014). Berg (2015) menar att människor som träffas kontinuerligt får lättare 
att samarbeta. Genom att fallföretaget använder en hög grad av fysisk kommunikation 
kan detta leda till bättre samarbete. 

5.2 Frågeställning två 
Hur kan informationsflödet på en prefabriceringsfabrik effektiviseras? 

5.2.1 Informationsflöde 
Enligt Bergman och Klefsjö (2007) kan alla processer inom en verksamhet förbättras. 
På fallföretaget har vidare diskuterats vilka delar i processen mellan konstruktion och 
produktion där det finns behov av effektivisering. De anser inte att alla delar är i behov 
av någon uppgradering och vill därför genom en studie av processen identifiera 
märkbara problemområden. 
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Genom kartläggning av denna process kunde det verkliga flödet av informationen 
sammanfattas och genom detta identifiera de större problemområdena (Carlsson & 
Josephson, 2001). Därigenom skapades ett underlag till förbättringsarbetet och det är 
således först efter att detta steg var gjort som förbättringar kunde identifieras 
(Bergman & Klefsjö, 2007). 

Enligt Carlsson och Josephson (2001) kan ett sätt att effektivisera informationsflödet 
på ett företag vara att minska de växlingsfaser som sker när en ny individ tar över 
arbetet då det är här en stor del av kunskapen försvinner. Detta kan antingen göras 
genom utbildning för att skillnaden mellan individernas kompetens ska minska eller 
genom att hitta ett bättre sätt att kommunicera på. Förutom att fallföretaget har 
återkommande möten, där det finns en möjlighet att klargöra eventuella frågetecken, 
anser främst produktionsavdelningen att de behöver skapa en bättre rutin i att 
konstruktörerna kommer ner när ett nytt projekt ska starta. Konstruktörerna tror 
istället att ett bättre och smartare system skulle vara lösningen på ett effektivare 
informationsflöde. Även Fredholm (2013) menar att ett bra sätt att effektivisera arbetet 
inom en verksamhet är genom ökad IT-användning. 

5.2.2 Kommunikation 
Det framkom under observationen och intervjuerna att den individ-till-individ 
baserade kommunikationen emellanåt blir ineffektiv och att det finns en önskan att 
implementera mer systembaserad kommunikation. Heide et al. (2012), Norouzia et al. 
(2015) och Tonnquist (2016) belyser vikten i att hitta ett kommunikationssätt där alla 
parter förstår. Larsson (2014) nämner att en kombination av flera kanaler kan vara en 
lösning. Förslag från konstruktörerna var tillexempel att konstruktörerna och 
produktion kunde sitta på respektive avdelning och båda arbeta i samma digitala fil. 
Genom att komplettera ett telefonsamtal, som Mattsson (2012) benämner som individ-
till-individ kommunikation, med mindre avancerad system-till-system 
kommunikation skulle de enkelt kunna prata med varandra och samtidigt visa vad de 
menar med hjälp av systemet. Därigenom om ett mått är otydligt och en av parterna 
markerar detta kan andra parten se det. I dagsläget måste snickaren förklara per 
telefon, var på ritningen hen menar och konstruktören måste tolka denna beskrivning, 
vilket kan vara svårt. Både Heide et al. (2012), Norouzia et al. (2015) och Tonnquist 
(2016) påvisar att det är viktigt att den som får informationen tolkar det på samma sätt 
som den som tillhandahåller informationen. Därför hade det kunnat vara mer effektivt 
att ha ett system som komplement till den individ-till-individ baserade 
kommunikationen. Heath och Coombs (2006) belyser dock att det är viktigt att inte 
enbart lita till den tekniska kommunikationen. 

Under projekteringen av ett projekt menar Carlsson och Josephson (2001) att det är 
viktigt med effektiv kommunikation. När konstruktören går ner och beskriver 
tillverkningsritningen för snickaren kan detta tolkas som den sista aktiviteten i 
projekteringen. Genom fysisk kommunikation, kan fallföretaget undvika små 
missförstånd och spara tid genom att snickaren inte behöver ringa till konstruktören 
när frågetecken uppstår. Det vill säga att hela momentet när konstruktören ska tolka 
var på ritningen snickaren menar undviks. Carlsson och Josephson (2001) påstår även 
att den personliga kontakten får för lite uppmärksamhet när det pratas om 
effektivisering. Vidare påstår dem, precis som Heath och Coombs (2006), att ett 
företag inte ska tillförlita sig på de tekniska systemen utan i grunden måste den 
personliga kontakten fungera. Berg (2015) menar även att människor som träffas 
kontinuerligt har lättare för att samarbeta. Alltså kan det ses som en nödvändighet att 
ha kvar genomgången av tillverkningsritningar via fysisk kommunikation för att 
bevara den personliga kontakten och minska antalet fel. 
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5.2.3 Informationsteknik 
Med hänsyn till tidigare analyserad empiri leder både effektivisering av 
informationsflödet likväl som inom kommunikation mot digitalisering. Fallföretaget 
anser själva vara medvetna om att det finns bättre programvaror än de som förtillfället 
används på fallföretaget. De är också medvetna om att de måste, som Visma Software 
(u.å.) anser, göra en teknisk utveckling för att inte förlora kunder till konkurrenter. En 
teori som Fredholm (2013) tar upp är att företag inte ska ta implementeringen av mer 
IT-baserad informationshantering som ett mål i sig, utan att det ska användas som ett 
verktyg för vidare effektivisering av processen. Därför är det viktigt att fallföretaget 
kontrollerar vilka delar inom informationsflödet som fungerar bra i dagsläget och vilka 
som skulle kunna effektiviseras med hjälp av ett IT-system. 

I dagsläget upprättas alla ritningar i 2D av konstruktörerna. Däremot har fler kunder 
efterfrågat att konstruktörerna ska arbeta i 3D modeller istället. För att möta 
kundernas krav är därmed en systemuppdatering aktuell. Bowden et al. (2005) menar 
att en teknisk uppgradering och implementering av ett nytt system kan förbättra 
informationsflödet och detta är många av de anställda positiva till. De anställda anser 
vidare att de inte kan veta om det fungerar förrän efter det har testats. Norouzia et al. 
(2015) menar dock att den tekniska informationshanteringen kan leda till mer 
komplexa byggprojekt som i sin tur kan leda till mer komplicerad kommunikation 
mellan aktörer. Ett modernt sätt att hantera information på är genom det tekniska 
verktyget BIM (Jongeling, 2008). Under fallstudien observerades det att fallföretaget 
inte använder sig av denna teknik, men ser möjligheterna med att ta ut sina 
tillverkningsritningar ur en 3D modell. Fallföretaget gör i nuläget planvyer, sektioner 
och väggritningar på alla väggar som ska upprättas. Detta hade automatiskt kunnat fås 
ut var som helst i byggnaden om de istället utgått ifrån en komplett 3D modell (Azhar, 
2011; Jongeling, 2008). Att rita varje enskild tillverkningsritning anses också, från 
fallföretagets sida, ta lång tid samt öka risken för manuellt uppkomna fel. Jongeling 
(2008) påstår att arbete av 3D modeller gentemot 2D ritningar kan bli upp mot 50 % 
mer tidseffektivt. Han nämner vidare att riskerna för felaktigheter minimeras om 
informationen hämtas ifrån samma källa samt att 3D användning är mer 
kvalitetssäkert, eftersom det ger möjlighet att se helheten istället för att tolka och sätta 
ihop 2D ritningar. Fallföretaget tror även att enklare problem hade kunnat lösas utan 
konstruktörernas hjälp, om de hade tillgång till en 3D modell där de hade kunnat 
studera helheten. Nackdelen kring den långa inlärningstiden tror fallföretaget, likväl 
som Bryde et al. (2012), kommer betala tillbaka sig vid eventuell 3D implementering 
genom ökad produktivitet. 

En annan del i processen där det finns potential till effektivisering är vid hantering av 
konstruktions- och produktionsplaneringarna. Dessa är idag inte sammankopplande 
och därigenom kan det förekomma att informationen inte är uppdaterad. Som beskrivs 
i empirin är båda planeringarna gjorda manuellt i Excel och vid revideringar av ett 
projekt behöver alla projektrutor flyttas. För att informationen vidare ska vara samma 
i alla dokument behövs en rutin för att säkerställa att ingen viktig information 
försvinner eller blir fel längs vägen. En annan lösning hade varit ett program som 
kopplar ihop dessa eller ett intranät som lagrar all information på ett ställe. Fredholm 
(2013) anser att det är viktigt att alla parter i processledet har tillgång till uppdaterad 
information för att kunna utföra sitt arbete korrekt. Ofta finns system som hanterar 
den mest komplexa informationen som går från kund till slutprodukt, men Sandkuhl 
(2008) menar att det även bör finnas system som behandlar den mer ostrukturerade 
interna informationen. Han menar vidare att intern information bör hanteras av ett 
affärssystem eller planeringsverktyg och därmed gå på rutin. Detta är något som 
medarbetarna tros kan utvecklas inom fallföretaget. 
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Fredholm (2013) belyser att det idag finns många sätt att hantera information och 
uppföljning av arbetet via digitala verktyg. Vidare menar han att dessa kan göra det 
lättare att identifiera förbättringsmöjligheter. Ett sådant verktyg kan exempelvis vara 
ett intranät. Intranät kan användas för att kommunicera samt sprida intern 
information och kunskap (Bark et al., 2002; Larsson, 2014; Domingues, 2015) och 
hjälper medarbetarna i det dagliga arbetet genom att förenkla samarbete över 
geografiska avstånd (Berg, 2015). Fallföretaget använder i nuläget inte något eget 
intranät. Det kan därigenom ses som en möjlig effektivisering för fallföretaget då de 
hade kunnat se status på arbeten och därmed inte behövt ringa varandra för att få en 
statusuppdatering. I nuläget är det de olika planeringarnas uppgift men de är svårt att 
veta om dessa dokument är tidsaktuella när de hanteras manuellt. 

5.2.4 Sammanställning av förbättringsförslag  
I studerande skede anser både konstruktion och produktion att överlämningsskedet av 
informationen mellan avdelningarna är en återkommande brist i flödet. Utifrån det 
som kommit fram ur tidigare analys redovisas de förbättringsförslag som tros kunna 
gynna fallföretaget och ge ett effektivare informationsflöde. 

I Figur 10, 11, 12, 13 och 14 visas de fem berörda områden där informationsöverföring 
sker för konstruktion och produktion. I figurerna beskrivs kortfattat hur den 
nuvarande situationen ser ut och hur det kan förbättras utifrån författarnas perspektiv. 

 

Figur 10 Informationsöverföring från säljaren till konstruktörerna med förbättringsförslag 

Säljaren startar processen genom att ha den första kontakten med kunden. Uppgiften 
är som tidigare nämnt att göra underlaget tillgängligt för konstruktören genom att 
upprätta en objektsmapp. Vidare får konstruktören information om att ett nytt projekt 
har startat via onsdagsmötet eller om säljaren skickar ut ett e-post. E-post är, som 
Fredholm (2013) nämner, ett snabbt sätt att sprida information till medarbetarna. Att 
behålla den personliga kontakten som sker mellan säljaren och konstruktörerna anses 
dock vara viktigt för fallföretaget. Genom denna fysiska kommunikation tros flera 
problem och missförstånd kunna undvikas som annars kan tillkomma vid 
kommunikation över telefon, e-post eller till och med ett datoriserat system (Carlsson 
& Josephson, 2001). 

Det förbättringsförslag som lyfts fram är ett planeringssystem där status på processen 
kan redovisas. Fredholm (2013) och Sandkuhl (2008) menar att digital 
informationshantering, med hjälp av ett IT-verktyg, kan förenkla användning och 
uppföljning av arbetet. Förbättringsförslaget kan tillexempel omfatta att när ett projekt 
startas kan detta, manuellt av säljaren eller automatiskt via exempelvis 
orderbekräftelsen, läggas ut i planeringssystemet. Därigenom kan alla som är 
involverade i processen ta del av denna information oberoende av vilken position de 
besitter. 
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Figur 11 Informationsöverföring inom konstruktion med förbättringsförslag 

I empirin beskrivs de program som konstruktören arbetar i. Idag finns många program 
på marknaden och förbättringsförslaget omfattar att fallföretaget själva ska hitta det 
program som anses leva upp till medarbetarnas förväntningar och gynna deras 
verksamhet på lämpligast sätt. Därigenom, som Fredholm (2013) nämner, är det 
viktigt att det inte blir en uppdatering bara för att hänga med i utvecklingen utan 
tillräckligt intresse måste finnas från fallföretaget för att göra det på ett korrekt sätt. 
Personalen måste utbildas och fallföretaget måste ge medarbetarna tid till att lära sig 
programmet, för att kunna fortsätta leverera ritningar med samma självsäkerhet som 
de gör via 2D programmet. Implementeringen kan anses ta mycket tid och kosta 
pengar men de anställda, likväl som Bryde et al. (2012), hänvisar till att det lönar sig i 
framtiden. Vissa medarbetare på fallföretaget tror inte att det finns något 3D program 
som kan ersätta Trusscon Roofcon. Andra medarbetare anser dock att det optimala 
hade varit ett program som är kompatibelt med, eller kan ersätta Trusscon Roofcon. 

 

Figur 12 Informationsöverföring från konstruktion till produktion med förbättringsförslag 

Förbättringsmöjligheter kan även föreslås inom informationsflödet från konstruktion 
till produktion. Tanken idag är att konstruktörerna fysiskt ska överlämna de färdiga 
ritningarna till den snickare som ska arbeta på projektet och samtidigt ha en 
genomgång av dessa. Det visade sig dock vara vanligt återkommande att detta steg 
uteblev på grund av tidsbrist, vilket ansågs som negativt från båda parter. Om ett 3D 
program implementeras menar Jongeling (2008) att processen kan bli mer 
tidseffektiv. Denna tid som därigenom sparas under ritningsmoment kan vidare 
fördelas på andra aktiviteter. Heath och Coombs (2006) samt Larsson (2014) påvisar 
att fysisk kommunikation anses vara ett bra kommunikationssätt vid mindre 
gruppdialoger. Att deltagarna därigenom kan komma med kommentarer, synpunkter 
och direkt fråga vid oklarheter. Därför borde denna aktivitet, med att konstruktören 
går ner till snickaren, prioriteras då det anses vara en effektiv del i processen. Det gör 
i sin tur att fel upptäcks innan byggnationen av en vägg har påbörjats.  

Genom att alla har tillgång till det planeringssystem som tidigare nämns under 
förbättringsförslagen, kan det gynna kontakten mellan konstruktion och produktion 
då en uppdatering kring status finns automatiskt. 
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Figur 13 Informationsöverföring inom produktion med förbättringsförslag  

Produktionen använder idag svartvita ritningar i pappersformat A2. Det finns fördelar 
med att ha en ritning på detta sätt, men precis som den tekniska utvecklingen går 
framåt (Berg, 2015), finns det även förbättringsmöjligheter inom detta steg i 
processen.  

Fredholm (2013) belyser att ökad IT-användning kan effektivisera ett företags 
arbetssätt. Vid implementering av ett helt nytt system där även produktionen får ta del 
av informationen digitalt i färg, måste fallföretaget hitta ett sätt för snickarna att kunna 
visualisera ritningarna. Eftersom deras arbete innebär att de ibland måste gå iväg för 
att hämta material, samt förflyttar sig under produceringen av väggen, måste det 
finnas ett smidigt sätt för de att tillhandahålla en digital ritning. I pappersform är det 
enkelt att göra anteckningar, de kan tryckas ner i fickan och de går inte sönder om man 
tappar de i marken. Med en digital uppgradering tillkommer dock någon form av enhet 
som måste kunna visa upp ritningen. Denna eventuella implementering bör ske genom 
en naturlig övergång från papper till digital enhet för att minimera de 
kunskapsförluster i växlingsfasen som kan förekomma vid direkt ersättning (Carlsson 
& Josephson, 2001). 

 

Figur 14 Informationsöverföring från produktion till logistikavdelningen med förbättringsförslag 

När snickarna har fyllt ett rörställ är det deras ansvar att meddela logistikavdelningen 
som ska hämta det, men i vissa fall är logistikavdelningen upptagna. Detta anses inte 
vara ett stort och märkbart problem då samarbetet med logistikavdelningen mestadels 
fungerar bra så länge snickarna har framförhållning. 

Logistikavdelningen är de sista som hanterar informationen innan en ny aktör tar över. 
Precis som Mattson (2012) nämner är det nödvändigt att hela informationsflödet 
fungerar optimalt för att verksamheten ska vara effektiv. Därför omfattar 
förbättringsförslaget att även logistikavdelningen ska ha möjlighet att vara 
uppkopplad till det planeringssystem som tidigare nämnts. Om de har tillgång till 
denna information kan de se att en vägg är på väg att bli färdig eller att en snickare 
snart behöver material. Därigenom kan de planera sitt arbete i förväg. Precis som 
Fredholm (2013) nämner kan digital informationshantering göra processen och 
uppföljningsarbetet enklare. 
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6. Diskussion och slutsatser 
Kapitlet sammanfattar studien med författarnas egna åsikter. Både resultatet 
utifrån frågeställningarna och metoden som använts diskuteras. Även slutsatser och 
vidare forskningsförslag presenteras. 

6.1 Resultatdiskussion 
Efter den kartläggning som har gjorts på fallföretaget har problemen i 
informationsflödet, från konstruktion till produktion, kunnat utmärkas samt 
effektiviseringsmöjligheter kunnat klargöras. Ett problem som påvisades var 
informationsförlusten i den manuella hanteringen. Användning av flera planeringar 
som inte är sammankopplade ger upphov till fel på grund av mänskliga faktorer. 
Problem som uppstår genom manuell hantering påvisades även vara tidskrävande 
eftersom ansvarig behöver hämta information och sedan gå in i respektive dokument 
och uppdatera. Genom att minska den manuella hanteringen av planeringarna hade 
upphoven till fel minskats då informationen bara hade behövts läggas in en gång och 
inte flera. Med ett planeringsverktyg tror författarna att det skulle kunna gynna 
fallföretagets informationshantering. Ett sammankopplat system som behandlar både 
konstruktions- och produktionsplaneringen hade tydliggjort samma korrekta och 
tidsaktuella information överallt. Vidare hade medarbetarna inte behövt ringa för att 
få en statusuppdatering, vilket kan vara ett stressmoment vid hög arbetsbelastning. Ett 
sammankopplat planeringssystem som visar hur projekten ligger till kan även göra att 
alla individer inom verksamheten känner sig inkluderade när alla får samma 
information. 

Ett annat problem som framkom var inom kommunikationen mellan avdelningarna 
där majoriteten är individ-till-individ baserad. I vissa fall sker kommunikationen på 
ett fungerande sätt men under tidsbrist blir det, som tidigare nämnt, ineffektivt och en 
del aktiviteter utelämnas eller sker i mindre utsträckning. Vid implementering av mer 
systembaserad kommunikation är det dock viktigt att veta när respektive 
kommunikationstyp är mest lämplig. Ska tillexempel detaljer på en vägg studeras kan 
stöd av ett system vara det bästa, medan telefonsamtal istället kan vara det mest 
lämpliga vid enkla frågor som kräver ett snabbt svar. Det viktigaste är att 
kommunikationstypen som används anpassas till rätt syfte. 

Den manuella hanteringen påvisades inte bara vara ett problem med planeringarna 
utan även inom ritprogrammet, AutoCAD LT. I programmet ritas väggarna upp 
manuellt och det betyder därigenom att om en ändring sker på en ritning, måste detta 
uppdateras manuellt på de berörda ritningarna också. Här kan även fel på grund av 
mänskliga faktorer förekomma vilket kan leda till att ritningar motsäger varandra. 
Programvarorna som används inom fallföretaget kan anses vara grunden till de 
problem som tidigare har nämnts. Genom implementeringen av ett 3D program anser 
författarna att upprättningen av tillverkningsritningar hade blivit mer tidseffektiv. 
Därigenom hade den tid kunnat prioriteras på genomgången av 
tillverkningsritningarna mellan konstruktören och snickaren. 

6.2 Metoddiskussion 
Författarna använde sig av ett abduktivt förhållningssätt vilket innebar att både 
induktion och deduktion användes för att relatera teori och empiri. Författarna gick ut 
med ett induktivt förhållningssätt under fallstudien vilket möjliggjorde att största 
möjliga kunskap kunde samlas in. Hade ett deduktivt förhållningssätt använts under 
fallstudien hade teorierna påverkat insamlingen av empirin. Genom att inte låsa sig till 
teorier utan istället ha möjlighet att kolla på flödet från fallföretagets perspektiv, gjorde 
det att författarna fick in mycket information. Det var en stor och tidskrävande process 



Resultat och slutsatser 

38 

 

att ta ut den viktiga informationen, men möjliggjorde att problemen kunde identifieras 
från grunden. Genom det abduktiva förhållningssättet som rapporten är uppbyggd 
efter, utgjorde det att teoriområden konstaterades utifrån vad som framkom från 
fallstudien. 

Studien byggdes upp på kvalitativa metoder där en observation och åtta intervjuer 
genomfördes. Kombinationen av undersökningsmetoderna var effektiv, då 
observationen resulterade i beskrivning kring hur organisationen arbetade. Vidare gav 
intervjuerna möjligheten att undersöka hur organisationen upplevde olika situationer. 
Då författarna inte hade någon kunskap om hur fallföretagets flöde var utformat sedan 
tidigare, var en observation ett bra sätt för att få en övergripande inblick i flödet. 
Observationens upplägg under två dagar gjorde att författarna fick tid att gå igenom 
avdelningarnas processer. Att dela upp observationen i två delar var ett väl utformat 
upplägg, då det gav författarna gott om tid att sätta sig in i de olika avdelningarnas 
arbetsuppgifter. Kontinuerliga pauser togs för att kunna reflektera över vad som just 
hade informerats och därigenom kunde frågor ställas för förtydligande. Detta 
resulterade i mycket djupgående information. Utan en observation av detta slag hade 
det varit svårt för författarna att utforma intervjufrågor. Författarna tror vidare inte att 
flera observationer hade förändrat den empiriska data. 

Dagen innan intervjuerna genomfördes skickades frågorna ut till 
undersökningsgruppen. Det ansågs som ett effektivt sätt då undersökningsgruppen 
hade tid innan att reflektera över sina svar och därigenom kunde ge djupgående och 
väl informativa svar. Genom att spela in alla intervjuer som genomfördes personligen 
gav det fullt utrymme för författarna att fokusera på konversationen och inte behöva 
dokumentera. Detta ansågs vara en effektiv metod och gjorde att samtalet flöt på kring 
de fasta riktlinjer och vidare följdfrågor kunde ställas. Intervjuerna som gjordes via e-
post gav bra med information, men några svarade mer utförligt än andra. Om 
personliga intervjuer istället hade förekommit tror författarna att mer ingående svar 
hade erhållits även från den undersökningsgruppen, genom möjligheten att även då 
ställa följdfrågor. Genom fler intervjuer med personal från produktionen tror 
författarna att de hade fått in fler åsikter om deras upplevda problematiska områden. 
Detta var inte möjligt att genomföra på grund av tidsbrist och arbetets omfattning. Att 
genomföra en enkät övervägdes av författarna men med konstaterandet att det inte 
hade fungerat, då mer djupgående svar ville erhållas och därigenom ville författarna 
även att följdfrågor skulle kunna ställas. 

6.3 Implikationer 
Denna studie har bidragit med förslag till effektivisering inom fallföretaget ifrån ett 
utomstående perspektiv. Fallföretaget har själva funderat och diskuterat om en 
uppgradering ska göras och har därigenom funderat på var den största potentialen till 
effektivisering finns. Genom denna studie med kartläggning av flödet har några av 
dessa områden påvisats. Resultatet av studien kan därmed användas som en förstudie 
till fallföretagets eventuella implementering av digitala verktyg för att effektivisera och 
optimera personalens dagliga arbete. Vidare bidrar studien med kunskap om hur ett 
informationsflöde kan se ut på en prefabfabrik och de metoder samt resultat som 
använts kan därmed appliceras på liknande företag. 

Denna studie kan vara en källa för motiv till varför en prefabfabrik bör kartlägga sina 
processer med syfte att hitta de delar som kan effektiviseras. Det kan i sin tur ge de skäl 
som krävs för ett förbättringsarbete. Rapporten kan även bidra med insikt om hur 
viktigt det är att behålla den fysiska kommunikationen vid implementering av ökad IT. 
Studien har inte bidragit med någon ny teori men stärker de teorier som använts 
genom ytterligare resonemang.  
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Den generella slutsatsen är att det finns potential till förbättringsmöjligheter inom 
vissa delar inom informationsflödet. Där bland hur information lagras, hur status på 
projekt redovisas samt  hur ritningar upprättas och visualiseras. Författarna anser att 
det mest optimala om fallföretaget vill effektivisera informationsflödet, är att behålla 
den fysiska kommunikation vid implementering av en ny programvara för ritningar 
och planeringssystem. Det är viktigt att ha i åtanke att om den fysiska 
kommunikationen inte behålls, utan istället byts ut till system, kommer den personliga 
individkontakten minskats markant. Författarna ser att detta kan generera i att 
missförstånd uppstår lättare, att det blir sämre samarbete mellan individer samt att 
varje individ blir negativt påverkad av minskad social kontakt.  

De rekommendationer som författarna kan ge är att ett 3D program anses öka 
effektiviteten inom konstruktörernas arbete. Därigenom hade konstruktörerna haft tid 
att prioritera det moment som innebär att gå igenom tillverkningsritningarna med 
snickaren. Detta tror uppskattas av båda parter likväl som minska onödiga 
missförstånd och klargöra frågetecken i produktionen. 

Vidare ges rekommendationer om att fallföretaget behöver se över vilket 
systemupplägg som hade passat för just deras verksamhet. Författarna tror att det som 
kan uppfattas som dubbelt arbete kan minska med ett sammankopplat system. Vidare 
behöver även fallföretaget komma på en bra lösning till hur snickarna kan få tillgång 
att visualisera de digitala ritningarna. 

6.5 Vidare forskning 
Denna studie har visat på möjliga steg inom effektivisering av informationsflödet med 
hjälp av digitalisering som komplement. Det studien saknar är det ekonomiska 
perspektivet i implementeringen av ett 3D och ett planeringsprogram. Därigenom 
hade ett framtida forskningsområde varit att studera hur lång tid de olika stegen i 
processen tar och jämföra hur tidseffektivt det blir vid implementering av ett nytt 
system. Studien som genomförts har inte heller gett förslag på vilka programvaror som 
hade kunnat fungera för fallföretaget. Genom djupgående intervjuer kring vad för 
funktioner medarbetarna önskar och med större kunskap inom programvaror hade 
exempel på olika program kunnat redovisas. 

Rapporten ser inte heller till informationsflödet innan säljaren får underlaget till 
projektet. Därmed hade vidare forskning kunnat studera effektivisering av hur 
informationen kommer till fallföretaget. Studier kan göras kring om det bör finnas en 
standard på hur fallföretaget får in informationen, exempelvis en kundprotal som 
fallföretaget erhåller, för att de ska kunna få den information de behöver snabbt och 
enkelt på ett standardiserat sätt.  

I denna studie har enbart informationsflödet mellan konstruktion och produktion på 
en prefabfabrik studerats. Vidare forskning kan därför även inrikta sig till att kolla hur 
informationen överförs ute på byggplatsen och se kring vad för effektiva och ineffektiva 
steg inom informationsflödet som kan identifieras där. 
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8. Bilagor 
1 Intervjufrågor 

2018-03-20 
Syftet med dessa intervjuer är att få en djupare insyn i hur de anställda på 
fallföretaget arbetar samt hur de upplever att informationsflödet kring deras 
arbetsuppgifter fungerar. 

All information taget från intervjuerna kommer redovisas anonymt i rapporten utan 
möjlighet att spåras tillbaka till individen. För att minimera felvärdet och höja 
reliabiliteten kommer alla intervjuer dokumenteras genom inspelning, om detta 
godkänns av respondenten, för att förenkla sammanställning och efterarbete.  

Om respondenten 

Vad har du för befattning? 
Hur många års erfarenhet har du i branschen? (0-5 år, 5-10 år och 10+år) 
Vad består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av? 

Intervjufrågor 

1. Hur får du reda på vad du ska göra? 
2. Sälj/Konstruktion/Produktion: Brukar du närvara på onsdagsmötena? 

Produktion/Snickare: Har ni i produktionen några veckoåterkommande 
möten? 

a. Om ja, hur ofta medverkar du på dessa mötena? 
3. Vad anser du om mötets upplägg kring: 

a. Antal närvarande personer 
b. Längd 
c. Innehåll 

4. Ger mötet dig någon ny information? 
5. Saknas det någon person/kompetens på mötet? 
6. Hur får du tillgång till de material/den information som behövs för att du ska 

kunna genomföra dina arbetsuppgifter? 
a. Är det ett bra tillvägagångssätt? 
b. Har du några förslag till förbättringar? 

7. Hur ser du till att nästa person i processledet får tillgång till de 
material/information du besitter? 

a. Är det ett bra tillvägagångssätt? 
b. Har du några förslag till förbättringar? 

8. Hur ser du till att du har tillgång till den nyaste informationen? (t.ex. från 
kund, uppdaterade ritning/konstruktions- och produktionsplanering) 

a. (Hade det gått att få denna information digitalt?) 
9. Sälj/konstruktion: Vilka programvaror använder du i ditt arbete? 

a. Hur tycker du programvarorna ni använder idag fungerar? 
Produktion/snickare: Hur hade dina arbetsuppgifter kunnat 
digitaliseras för att uppnå ett smidigare flöde av information? 

10. Något du vill tillägga? 
Eventuella följdfrågor, beroende på svar, kan kommas att ställas för förtydligande. 


