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Abstract 

 

Abstract 

Purpose: The purpose of this study is to investigate the possibilities for improving the efficiency 
of district heating installations in houses by using Lean. This is done by answering the 
following three questions:  

 How is a district heating installation implemented? 

 What types of wastes can be identified in the process of district heating 

installations in houses? 

 How can wastes in the process of district heating installations in houses be 

reduced? 

Method:  In order to fulfill the purpose of the study a case study has been 
conducted at Jönköping Energi, a supplier of district heating. Interviews and 
documentation studies have been used as data collection methods. Literature 
studies have been made to collect information on theories that were used to 
evaluate and analyze empirical data. 

Results: Wastes in the process of district heating in houses has been identified in 
the study. The biggest identified waste is the wait that occurs between the sub-
processes, where wait reach up to 20 % of the total lead time of the installation. 
By implementing an information system, introducing changes in scheduling and 
start working in with parallel processes this wait can be reduced.   

Implications: This study shows that by using Lean the process of district heating 
installations in houses can be more efficient and that the lead time for the process 
can be shortened by eliminating wastes. The study also shows that by using 
bucketless planning, lead time can be shortened further when scheduling adapts to 
the process.  

Limitations: The study was carried out based on only one case study. By 
increasing the number of case studies and by carry those out in more than one 
company the generalizability of the results will be increased. 

Keywords:  District heating, Lean, Process mapping, Value stream mapping, 
Waste 
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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheter till effektivisering av 
fjärrvärmeinstallationer i småhus med hjälp Lean. Detta har gjorts genom att besvara de 
tre följande frågeställningarna: 

 Hur ser en fjärrvärmeinstallation i småhus ut i dagsläget? 

 Vilka slöserier går att identifiera i processen för fjärrvärmeinstallation i 

småhus? 

 Hur kan slöserier i processen för fjärrvärmeinstallation i småhus minskas? 

Metod: För att uppfylla examensarbetets syfte har en fallstudie genomförts på 
Jönköping Energi som är en leverantör av fjärrvärme. Där har intervjuer och 
dokumentationsstudier använts som datainsamlingsmetoder. Litteraturstudier har 
gjorts för att samla in information kring teorier som sedan använts för att 
utvärdera och analysera empirin. 

Resultat: Genom studien har slöserier identifierats i processen för 
fjärrvärmeinstallation i småhus. Det största slöseriet som identifierats är väntan 
som uppstår mellan delprocesserna, vilken uppgår till 20 % av den totala ledtiden 
för installationen. Genom att införa ett informationssystem som täcker glappet 
mellan entreprenörerna och fallstudieföretaget, förändrad tidsplanering samt 
arbete med parallella processer anses denna väntan kunna minskas.  

Implikationer: Denna studie visar att med hjälp av Lean kan processen för 
fjärrvärmeinstallation i småhus effektiviseras och att ledtiden för processen kan 
förkortas genom eliminering av slöserier. Studien visar också att genom att 
använda periodlös planering kan ledtiden förkortas ytterligare då tidsplaneringen 
anpassas efter verksamheten.  

Begränsningar: Studien som genomförts baseras på empiri som samlats in på ett 
fallstudieföretag, genom att öka antalet fallstudier samt genomföra dessa på fler en 
ett företag ökar generaliserbarheten i resultaten. 

Nyckelord: Fjärrvärme, Lean, Processkartläggning, Slöseri, 
Värdeflödeskartläggning
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1 Inledning 

I detta kapitel ges en introduktion av examensarbetet. Bakgrund och problembeskrivning 
presenteras följt av examensarbetets syfte och frågeställningar. Här presenteras också arbetets 
omfång och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Företags intresse att arbeta med förbättringar har ökat med tiden och de flesta 
verksamheter bedriver i dagsläget någon form av systematiskt förbättrings- eller 
förändringsarbete (Sörqvist, 2004). Orsakerna till detta är flera, bland annat har 
förändringstakten i samhället totalt sett ökat, kundernas krav har blivit hårdare och 
mer komplexa. Dessutom ökar efterfrågan på individuellt anpassade produkter, 
vilket innebär hårdare krav på effektivitet och flexibilitet. Det är inte bara inom 
produktion kraven ökat utan även inom bland annat miljö, underhåll och 
arbetsmiljö arbetas det med förbättringar (Sörqvist, 2004). De ökade kraven 
påverkar också verksamhetens stödfunktioner såsom exempelvis planering, 
administration och utveckling (Magenheimer, Reinhart & Schutte, 2014). 

En filosofi som används flitigt bland företag som vill förbättra och effektivisera 
sina processer är Lean, vilken föddes i Japan på Toyota och idag används världen 
över (Ljungberg & Larsson, 2012). Inom Lean finns många olika metoder för att 
förbättra sin verksamhet, bland annat de åtta slöserierna, 5S och 
processorientering (Sörqvist, 2004). Grundtanken är att minimera allt slöseri och 
skapa en företagskultur där alla arbetar med ständiga förbättringar (Liker & Meier, 
2006). 

För att öka kundvärdet behöver de flesta företag arbeta med någon typ av 
förbättringsarbete och fokusera på effektivisering av processer och minimering av 
slöserier (Sörqvist, 2004). I dagsläget kan ungefär en tredjedel av allt arbete i 
verksamheter ses som slöserier, vilket betyder att endast två tredjedelar av arbetet 
är nödvändigt (Magenheimer, Reinhart & Schutte, 2014). Om ett företag inte 
arbetar med att eliminera slöserier riskerar det att förlora kunder till 
konkurrerande företag som bland annat skulle kunna erbjuda samma tjänst till ett 
bättre pris (Lumsden, 2012). 

Fjärrvärme är ett område där det finns stora möjligheter till effektivisering och 
förbättring då detta inte varit fokus tidigare. Fjärrvärmen började användas i större 
utsträckning i slutet av 1940-talet, då utvanns den mesta fjärrvärmen genom 
förbränning av fossila bränslen. På senare tid har en övergång skett till 
förnyelsebara bränslen och spillvärme från industrier (Svensk Fjärrvärme, 
2005). Fjärrvärmen leds ut till kund i form av upphettat vatten där det värmer upp 
huset och leds därefter tillbaka till fjärrvärmekraftverket för att sedan bli uppvärmt 
igen (Svensk Fjärrvärme, 2005; Svensk Fjärrvärme, 2009). Idag använder sig cirka 
85 procent av alla flerfamiljshus och cirka tolv procent av alla småhus fjärrvärme 
som uppvärmningsmetod (Energimarknadsinspektionen, 2012), totalt får närmare 
fyra miljoner svenskar sin värme från fjärrvärme antingen i hemmet, i skolan eller 
på arbetsplatsen (Svensk Fjärrvärme, 2005). Även om småhus endast står för tolv 
procent av den totalt levererade volymen av fjärrvärme utgör dessa 70 procent av 
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det totala antalet leveranspunkter (Energimarknadsinspektionen, 2012). Detta gör 
att trots att småhus står för en relativt liten del av den totala levererade volymen, 
är det den största kundgruppen inom fjärrvärmeindustrin. 

Då det inte är ekonomiskt försvarbart att leverera fjärrvärme till kunder utanför 
sitt geografiska område har fjärrvärmeleverantörer till viss del varit skyddade från 
konkurrens, vilket har lett till att priset på fjärrvärme varierat (Hellmer, 2011). 
Prissättningen beror bland annat på om leverantören vill utveckla och utöka sitt 
nät eller inte (Energimarknadsinspektionen, 2012). Dock konkurrerar 
fjärrvärmeleverantörer med andra uppvärmningsalternativ exempelvis bergvärme 
och pellets. På grund av ökad konkurrens från alternativa uppvärmningsmetoder 
har det blivit allt viktigare att se över sina processer och öka kundvärdet. Då 
kunden valt att installera fjärrvärme blir kunden relativt låst då det inte är helt 
enkelt att byta uppvärmningsmetod. En utmaning blir därför att övertyga kunden 
att trots detta välja fjärrvärme genom att öka kundvärdet. 

Idag tar en fjärrvärmeinstallation relativt lång tid att genomföra jämfört med andra 
uppvärmningsalternativ. Processen kan upplevas som rörig och utdragen av 
kunden eftersom installationen är omfattande och med många aktiviteter vilket 
gör att risken att kunden väljer ett annat uppvärmningsalternativ ökar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Som beskrivits i bakgrund och problembeskrivning ställs allt fler krav på 
verksamheter. Graden av kundanpassning ökar samtidigt som kortare ledtider och 
effektivare processer är ett måste för att möta både interna och externa krav. Det 
framgår också att den största kundgruppen inom fjärrvärme är småhus och är 
därmed en viktig grupp för arbete med effektivisering. Med ett kundorienterat 
arbetssätt säkerställs att inga onödiga arbetsmoment belastar installationsprocessen 
vilket resulterar i förbättrad kundrelation och minskad ledtid. Utifrån detta har 
examensarbetets syfte formulerats enligt följande: 

Att undersöka möjligheter till effektivisering av fjärrvärmeinstallationer i småhus med hjälp av 
Lean. 

För att uppnå syftet görs en kartläggning av nuläget som ska ligga till grund för det 
fortsatta arbetet. Första frågeställningen blir därmed: 

1. Hur ser en fjärrvärmeinstallation i småhus ut i dagsläget? 

Utifrån kartläggningen kommer nuläget analyseras utifrån Leans ”de åtta 
slöserierna”. Arbetets andra frågeställning blir således: 

2. Vilka slöserier går att identifiera i processen för fjärrvärmeinstallation i småhus?  

Lean kommer sedan att användas för att ta fram förbättringsförslag. Arbetets 
tredje frågeställning blir därmed: 

3. Hur kan slöserier i processen för fjärrvärmeinstallation i småhus minskas? 
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1.3 Omfång och avgränsningar 

Examensarbetets omfång har avgränsats till att endast behandla installation av 
fjärrvärme i småhus. Arbetet kommer inte att inkludera den orderprocess som 
sker innan avtalet med kund är påskrivet. Inte heller kommer det underhåll som 
sker av fjärrvärmecentralen hos kunden efter installationen att inkluderas i arbetet. 
Arbetet kommer heller inte hantera de kostnader som uppstår vid installation av 
fjärrvärme vare sig från installatörens eller kundens sida. Arbetets omfång finns 
illustrerat i Figur 1 och är markerat med blått. Installation har delats in i inre och 
yttre, där den yttre installationen avser det som fjärrvärmeinstallatören måste göra 
innan ett småhus kan ansluta till nätverket det vill säga nedgrävning av rör med 
mera. Den inre installationen avser installation av fjärrvärmecentral inne i 
bostaden. Planeringsprocessen avser det som sker efter att avtal med kund är 
påskrivet, det vill säga planering som avser en specifik installation.  

 

Figur 1 - Examensarbetets omfång 

1.4 Disposition 

Varje kapitel inleds med en introducerande text som syftar till att ge läsaren en 
inblick av vad kapitlet innehåller. Examensarbetet inleds med bakgrund och 
problembeskrivning som mynnar ut i arbetets syfte, vilket sedan bryts ner i tre 
frågeställningar. Nästkommande kapitel, metod och genomförande, presenterar den 
metodansats som valts för att uppfylla arbetets syfte samt de tillvägagångssätt som 
använts för att besvara frågeställningarna. Även åtgärder för att stärka arbetets 
validitet och reliabilitet presenteras i kapitlet. Därefter följer det teoretiska ramverket 
som beskriver de teorier och begrepp som används i arbetet. Nästa kapitel, empiri, 
innehåller den data som samlats in under arbetets gång från fallstudieföretaget. 
Under analys-kapitlet analyseras den insamlade empirin mot det teoretiska 
ramverket och i detta kapitel besvaras arbetets frågeställningar. I arbetets sista 
kapitel, diskussion, förs en diskussion kring de resultat som tagits fram samt en 
utvärdering av de metoder och tillvägagångssätt som använts, slutligen lämnas 
även förslag på vidare forskning. 
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2 Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångsättet för hur examensarbetets syfte har uppfyllts. 
Inledningsvis beskrivs arbetsprocessen för arbetet och därefter de tillvägagångssätt och metoder 
som använts. Kapitlet avslutas med en beskrivning av analys av data samt arbetets validitet och 
reliabilitet.  

2.1 Arbetsprocess 

Examensarbetet har delats in i ett antal faser med hjälp av ett Gantt-schema som 
kan ses nedan i Tabell 1. Tidsplaneringen har sin start i december år 2013 och 
avlutas i maj 2014.  

Tabell 1 - Arbetsprocess 

 

Arbetet inleddes med undersökningar för att finna ett lämpligt ämnesområde att 
basera studien på. Detta tillsammans med definitionen av de frågeställningar som 
arbetet har till syfte att besvara utgör problemdefinitionsfasen.  

Nästa fas var planeringsfasen som innebar att strukturera upp arbetet som skulle 
genomföras och välja angreppssätt och metod för att uppfylla det syfte som 
bestämts i problemdefinitionsfasen. För att få anknytning mellan näringslivet och 
de akademiska studier som gjorts, genomfördes en fallstudie på ett lokalt företag 
som är leverantör av fjärrvärme. Metoderna som användes för att samla in 
informationen var intervjuer och dokumentationsstudier. 

Litteraturstudierna genomfördes till största del under februari fram till mitten av 
april månad för att ge en stabil grund till empiriinsamlingen. Litteraturstudierna 
har även legat till grund för analysarbetet samt använts för att kunna dra slutsatser 
av empirin. Genom att förlägga litteraturstudierna parallellt med 
empiriinsamlingen så har det funnits möjlighet till anpassning av det teoretiska 
ramverket. 

Empiriinsamlingen skedde i huvudsak från mitten av februari fram till mitten av 
april. Parallellt med empiriinsamlingen skedde analysen av datan som samlades in. 
Löpande under våren skedde även skrivandet för att hålla de tidsramar som fanns 
för arbetet.  

2.2 Angreppssätt och ansats 

För att uppfylla examensarbetets syfte har en fallstudie genomförts, vilket enligt 
Patel och Davidson (2011) passar bra då det är ett helhetsperspektiv som 
eftersöks. Fallstudien har gjorts på Jönköping Energi, som är ett företag som 
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bland annat levererar fjärrvärme till småhus. Fallstudien valdes också på grund av 
att heltäckande information behövs för att kunna kartlägga företagets processer 
(Patel & Davidson, 2011), vilket krävs för att kunna identifiera 
förbättringsområden. Under fallstudiens förlopp har intervjuer och 
litteraturstudier genomförts som analyserats kontinuerligt under hela processen. 
Utöver detta har sekundärdata i form av dokumentation från tidigare 
fjärrvärmeinstallationer analyserats för att få en klar bild av hur 
installationsprocessen ser ut. Att samla in sekundärdata kan enligt Jacobsen (2007) 
benämnas som en källstudie, vilket passar bra då insamling av primärdata är 
omöjlig. Att samla in primärdata kring hur en fjärrvärmeinstallation går till hade 
krävt att hela processen kunde följas genom att närvara vid en installation vilket 
hade varit både tidskrävande och komplext. Dessutom finns vissa svårigheter 
kring detta då installationen sker i kunden bostad.  

Angreppssättet som använts i examensarbetet har varit abduktivt. Det vill säga en 
kombination av induktion och deduktion, där forskarna går mellan teori och 
empiri (Patel & Davidson, 2011) för att skapa förståelse och uppfylla syftet ”att 
undersöka möjligheter till effektivisering av fjärrvärmeinstallationer i småhus med hjälp Lean ”. 
Anledningen till att arbetet anses utförts med en abduktiv ansats är för att 
insamlingen av teori och empiri skett parallellt samt varit beroende av varandra. 
Till en början samlades empiri in och därefter genomfördes litteraturstudier och 
fördjupningar i teorin, enligt den induktiva ansatsen. Utifrån litteraturstudier och 
teorier samlades ytterligare empiri in för att genomföra kartläggningarna, detta 
arbetssätt är enligt Alvesson och Sköldberg (2005) deduktivt.  

I arbetet har en kvalitativ metodansats använts vilket enligt Jacobsen (2012) också 
kan kallas för en öppen metod eftersom personer som intervjuas uttrycker svar 
med egna ord och intervjuaren har en liten möjlighet att påverka vad som tas upp 
under intervjutillfället. Att metodansatsen är öppen innebär också att 
respondenten har möjlighet att ge svar med mycket nyanser som passar då syftet 
är att beskriva något (Jacobsen, 2007) vilket är nödvändigt för att besvara arbetets 
första frågeställning. Under arbetet har även inslag av kvantitativ metodansats 
använts då ledtider och väntetider för processen beräknats. Enligt Backman, 
Gardelli, Gardelli och Persson (2012) används den kvantitativa metodansatsen då 
någonting är mätbart och går att beskriva i siffror.  

Den kvalitativa metodansatsen är flexibel och passar bra ihop med det abduktiva 
angreppssättet där övergångar sker mellan teori och empiri under hela 
arbetsprocessen. Den kvalitativa metodansatsen beskrivs som en iterativ process, 
vilket kan ses nedan i Figur 2, där det finns möjlighet att gå tillbaka till 
problemställningen vartefter information samlas in och är därför i grunden ett 
öppet tillvägagångsätt (Jacobsen, 2007). 
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Figur 2 - Kvalitativ metod som iterativ process (inspirerad av Jacobsen, 2007) 

2.3 Fallstudie 

En fallstudie passar enligt Yin (2009) bra då frågeställningen är av ”hur” eller 
”varför” karaktär. Detta passar bra för att ligga till grund för examensarbetets 
första frågeställning, hur ser en fjärrvärmeinstallation ut i nuläget. Den analysenhet 
som studien har inriktat sig mot är fjärrvärmeinstallationsprocessen i småhus. En 
fallstudie har därmed genomförts på Jönköping Energi, bland annat för att de 
befinner sig i en utvecklingsfas och intresserar sig för processer och 
förbättringsarbete utifrån Lean. Jönköping Energi är ett kommunalägt bolag som 
finns beläget i Jönköping kommun.  Bolaget grundades år 1907 och har idag 145 
anställda och omsätter 936 miljoner kronor. Tillsammans med tre systerbolag 
levererar de både fjärrvärme och el men även fjärrkyla, bredband, biogödsel, ånga 
och biogas. Jönköping Energi började leverera fjärrvärme år 1982 och eldade då 
med olja, kol, torv och träpulver. I dagsläget har de cirka 40 producerande 
fjärrvärmestationer, varav den största finns beläget i Torsvik, cirka tolv kilometer 
söder om Jönköping.   

Under arbetet har fallstudien genomförts på samma företag under hela perioden 
för att kunna gå djupare in på processen snarare än att jämföra olika företags 
installationsprocesser. Enligt Williamson (2002)  och Yin (2009) passar en enskild 
fallstudie bra då en djupare förståelse och mycket nyanser eftersöks. 

Under fallstudien har information samlats in på ett systematiskt sätt (Bell, 2006) 
och sedan analyserats kontinuerligt. Fallstudien är av beskrivande art (Yin, 2012) 
med syftet att ge en heltäckande nulägesbeskrivning av hur installationsprocessen 
går till i dagsläget (Patel & Davidson, 2011). Informationen som samlats in på 
fallstudieföretaget ligger till grund för de kartläggningar som genomförts och 
sedan använts för att besvara examensarbetets syfte.  

2.4 Datainsamling 

Här presenteras de tekniker som använts under arbetet för att samla in 
information. De tekniker som beskrivs är dokumentation, intervjuer samt 
litteraturstudier.  
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2.4.1 Dokumentation  

Under fallstudien har dokumentation samlats in från Jönköping Energis databas 
som tillsammans med intervjuerna legat till grund för processkartläggningen som 
genomförts. Initialt gav installationssamordnaren en genomgång av databasen och 
därefter har insamlandet av informationen i databasen skett i form av egna 
genomgångar. Under dessa genomgångar har installationssamordnaren funnits 
tillgänglig för att svara på frågor då detta varit nödvändigt.  

Företagets databas innehåller alla Jönköping Energis installationer och består av 
aktiviteter och datum för start och stopp för varje aktivitet, vilket har använts för 
att klargöra vilka aktiviteter som finns, i vilken ordning de sker och hur lång tid de 
tar. Då en aktivitet avklarats kryssas den av i databasen och nästkommande 
ansvarig får sedan manuellt gå in på specifika hus i databasen för att se statusen på 
huset. 

Dokumentationen som analyserats har varit i form av dokumenterade tidigare 
installationer av fjärrvärme i småhus och har valts ut utifrån en lista som 
fallstudieföretaget tillhandahöll med 66 färdiga installationer. Utifrån dessa valdes 
sedan 20 installationer ut helt slumpmässigt och granskades närmare i databasen. 
Anledningen till att 20 installationer valdes var för att dessa ansågs representera en 
installation på ett bra sätt, med variationer och extremer åt båda hållen. 
Installationerna användes sedan för att kunna räkna fram ett medelvärde som 
stämmer överens med verkligheten. 

Utifrån dokumentationen har även en tidsstudie kunnat genomföras, där antal 
dagar för varje aktivitet räknats fram med hjälp av hemsidan 
arbetsdagar.filebloggen.se. Hemsidan har en räknare som räknar antalet helgfria 
vardagar mellan två datum. För att vara säkra på att hemsidan var korrekt har även 
vissa av tiderna räknats ut för hand med hjälp av en kalender där helger och röda 
vardagar varit markerade. Utifrån detta har ett medeltal tagits fram för att ge en 
bild av hur en fjärrvärmeinstallation ser ut. Då en installation avviker från vad som 
anses vara en ”typisk” installation har förklaringar och anledningar till detta 
eftersökts. 

2.4.2 Intervjuer 

Intervjuerna har genomförts på Jönköping Energi med nyckelpersoner som har 
nära kontakt med installationsprocessen, för att få ökad förståelse och få 
förklaringar för vissa moment som dokumentationen inte tydliggjorde. 

Enligt Yin (2009) är intervjuer en av de viktigaste informationskällorna i en 
fallstudie, och enligt Bell (2006) har intervjuer stor fördel på grund av deras 
flexibilitet. Bell (2006) menar att genom att används sig av intervjuer ges 
möjligheten till intervjuarna att följa upp idéer och komma med följdfrågor för att 
utveckla svaren. I enlighet med Olsson och Sörensen (2011) har de intervjuer som 
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genomförts haft ett klarlagt syfte och problemområde redan innan intervjun 
påbörjats.  

Under fallstudien har tre intervjuer genomförts. Första intervjun genomfördes 
med en projektledare, som ansvarar för yttre installation och en 
installationssamordnare, som ansvarar för den inre installationen. Den andra 
intervjun genomfördes med samma installationssamordnare som i den första 
intervjun och bestod av kompletterande frågor för att säkerställa informationen 
som samlades in under första intervjun. Den tredje intervjun bestod även den av 
kompletterande frågor med installationssamordaren, men hade som mål att 
säkerställa informationen som samlats in ytterligare för att ge arbetet högre 
reliabilitet. Utöver dessa intervjuer har även möten skett då en projektansvarig, 
miljö- och kvalitetschef/ tillförordnad informationschef samt en 
verksamhetsutvecklare har varit närvarande. Skillnaden mellan ett möte och en 
intervju är att möten skedde utan struktur eller förberedda frågor och var till för 
att definiera och öka kunskapen om undersökningsområdet. Nedan i Tabell 2 
visas en sammanställning över de möten, intervjuer och egna genomgångar som 
skett med personal från fallstudieföretaget.  

Tabell 2 - Sammanställning av genomförda besök 

Besök Tid i 
minuter 

Ärende Närvarande 

2013-11-21 60 Möte 1 Handledare och 
verksamhetsutvecklare 

2013-12-18 80 Möte 2 

genomgång av 
installationsprocessen 

Miljö- och kvalitetschef/Tf 
informationschef, 
verksamhetsutvecklare, 
projektansvarig och 
installationssamordnare 

2013-02-18 105 Möte 3 

genomgång av två 
installationer 

Installationssamordnare 

2014-03-06 120 Intervju om 
installationsprocessen 

Projektledare och 
installationssamordnare 

2014-03-11 60 Uppföljningsintervju 
om 
installationsprocessen 

Installationssamordnare 

2014-04-15 45 Uppföljningsintervju 
om 
installationsprocessen 

Installationssamordnare 
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Möte 2 och 3 skiljer sig på så sätt att under det andra mötet gjordes en genomgång 
av hela installationsprocessen utifrån de processer som genomförs. Medan under 
möte 3 så gavs en genomgång av hur databasen fungerade, samt gav en förklaring 
av de olika datum och dokument som kunde hämtas från den.  

Intervjuerna har varit kvalitativa med olika grad av strukturering (Patel & 
Davidsson, 2011). Kvalitativa intervjuer, vilket även kan kallas semistrukturerade 
intervjuer enligt Patel och Davidsson (2011), användes för att ge utrymme till 
uppföljningsfrågor och diskussioner med respondenterna. Vid intervjuerna 
användes frågeformulär (Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 3) för att ge viss struktur till 
intervjuerna, men frågorna var i de flesta fall öppna vilket gav utrymme för 
respondenterna att svara med egna ord. Vid det första intervjutillfället skickades 
frågeformuläret ut i förväg för att ge respondenterna tillfälle att läsa igenom 
frågorna innan intervjun. För att förenkla och underlätta analysarbetet spelades 
den första intervjun in, detta för att ha möjlighet att gå tillbaka och lyssna på 
svaren upprepade gånger inför processkartläggningen. Under intervjuerna fördes 
anteckningar och efter varje intervjutillfälle har anteckningar och svar jämförts och 
diskuterats för att säkerställa att svaren uppfattats på likande sätt. I vissa fall har 
frågetecken uppkommit vid dessa tillfällen och då har ett uppföljningsmejl med 
kompletterande frågor skickats till respondenten. Svaren på dessa 
uppföljningsmejl har sedan kunnat klargöra och användas för att få en 
helhetsförståelse för företagets processer.  

2.4.3 Litteraturstudier 

För att besvara den första frågeställningen har litteraturstudier inom 
processkartläggning och värdeflödeskartläggning genomförts. Litteraturstudier 
kring Lean har genomförts för att besvara frågeställning två och tre, då främst 
inom de åtta slöserierna, 5S, informationssystem, ledtidsreducering och 
tidsplanering.  

Informationen som använts under litteraturstudien har hämtats från Högskolan i 
Jönköpings bibliotek, men även Google Books och Safari Books online har 
använts i sökandet. Sökningar i bibliotekets databas, Primo, har gjort och de 
sökord som har använts är bland andra: Lean, processorientering, 
processkartläggning, kommunikation, visualisering, åtta slöserier, 5S och 
värdeflödeskartläggning, informationssystem, kritiska vägen och periodlös 
planering. Även deras engelska motsvarighet har använts. Viss information som 
använts i examensarbetet har hämtats från hemsidor kopplade till fjärrvärme. 
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2.5 Analys av data 

För att besvara examensarbetets första frågeställning har en processkartläggning 
och en värdeflödeskartläggning genomförts. Kombinationen gör att både en 
helhetssyn över nuläget blivit visualiserat samtidigt som värdeflödeskartläggningen 
ger en uppfattning om den genomsnittliga tiden delprocesserna tar. Informationen 
som samlades inför kartläggningen är en kombination av data från intervjuer och 
dokumentationsstudierna. Dokumentationsstudierna ledde till framtagandet av 
ledtider för olika aktiviteter medan intervjuerna var förklarande och beskrev vad 
som genomfördes under respektive aktivitet. Då kartläggningarna var genomförda 
gjordes en avstämning ihop med företaget för att se om processerna uppfattats 
rätt, detta för att öka arbetets validitet och reliabilitet. 

Kartläggningarna och datan från interjuver samt möten analyserades utifrån Lean, 
främst de åtta slöserierna och de 5S:n, för att besvara frågeställning två och tre. 
Litteraturstudierna har pågått parallellt med empiriinsamlingen under hela arbetet 
för att ha stöd i teorier vid framtagandet av förbättringsförslag. Den insamlade 
datan har analyserats kontinuerligt under hela fallstudien (Bell, 2006), detta för att 
minimera risken att information går förlorad genom att den exempelvis helt eller 
delvis glöms bort. Den insamlade empirin tillsammans med det teoretiska 
ramverket har lett fram till examensarbetets resultat. 

2.5.1 Kartläggning 

2.5.1.1 Processkartläggning 

Processkartläggningen som genomförts påbörjades efter att empiriinsamlingen 
avslutats. Till en början användes post-it lappar som verktyg för att modellera, 
detta för att lätt kunna ändra och flytta runt aktiviteterna.  

Huvudprocessen och delprocesserna har sedan ritats upp i dataprogrammet Visio 
och innan analysarbetet påbörjades kontrollerades att Jönköping Energi ansåg att 
processerna uppfattats rätt. Tidsstudien, som beskrivits under dokumentation, och 
processkartläggningen anses ligga till grund för svaret på frågeställning ett. Även 
drivobjekt har identifierats för varje delprocess, detta för att tydliggöra vad det är 
som signalerar att nästa delprocess kan starta. Genom att identifiera drivobjekt 
kan slöserier i gränssnitten mellan processerna lättare identifieras.  

I processkartläggningen har olika symboler använts för att göra processbilden 
tydlig, dessa symboler visas i Figur 3 (kan även hittas i Bilaga 4). Delprocesserna 
symboliseras med en svart rektangel och mellan delprocesserna går pilar som visar 
flödets riktning. De gröna diamantformade symbolerna symboliserar ett drivobjekt 
det vill säga det som initierar nästa delprocess. Ett drivobjekt kan exempelvis vara 
ett mejl eller ett kundbehov. Den röda hexagonen symboliserar stopp, vilket 
betyder att delprocessen kan resultera i att processen tar slut. Till varje stopp går 
en streckad pil som betyder att detta är en alternativ väg. Den svarta cirkeln 
symboliserar att delprocessen är ett tillval som endast sker ibland. 
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Figur 3 - Processymboler 

2.5.1.2 Värdeflödeskartläggning 

Värdeflödeskartläggningen har genomförts utifrån de grunder som presenteras i 
det teoretiska ramverket och baseras på processkartläggningen. Detta för att 
tydliggöra kopplingen mellan de två kartläggningarna. Dokumentationsstudier har 
legat till grund för kartläggningen och de ledtider som sedan presenteras i 
värdeflödeskartan. Nedan i Figur 4 visas en bild på de symboler som används i 
arbetets värdeflödeskartor (kan även hittas i Bilaga 5). 

 

 

Figur 4 - Symboler för värdeflödeskartläggning 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2012) innebär validitet huruvida det som avses mätas faktiskt 
mäts. Den interna validiteten är ett mått på hur ”riktiga” resultaten i arbetet är. 
För att säkerställa att den interna validiteten i arbetet håller en god nivå har 
intervjuer förts med flera olika personer på fallstudieföretaget. Informationen som 
samlats in har sammanställts och jämförts för att hitta eventuella skillnader i hur 
personer uppfattar processen. Då skillnader har upptäckts har djupare förståelse 
eftersöks för att ta reda på hur processen går till och varför den uppfattas olika. 
För att öka validiteten i arbetet kartläggs processen utifrån ett flertal olika källor 
både genom tidigare dokumentation och intervjuer. Detta för att säkerställa att det 
är rätt process som kartläggs (Patel & Davidson, 2011). Ytterligare åtgärder har 
vidtagits genom att välja ut personer som intervjuats efter hur god kännedom de 
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har om ämnet, dessutom har personer intervjuats vid olika tillfällen vilket stärker 
den interna validiteten (Jacobsen, 2012; Patel & Davidsson, 2011). Både enskilda 
intervjuer och gruppintervjuer har genomförts vilket också bidrar till den interna 
validiteten (Jacobsen, 2012). I arbetet har respondentvalidering använts, vilket 
innebär att resultaten i form av processkartor har visats upp på fallstudieföretaget 
för att se om de anser att processerna uppfattats rätt. Detta ska enligt Jacobsen 
(2012) stärka den interna validiteten ytterligare. 

Den externa validiteten beskrivs av Jacobsen (2012) som generaliserbarheten i de 
resultat som tagits fram. I en kvalitativ studie är det ofta svårt att generalisera 
något eftersom endast en eller ett fåtal enheter undersöks (Jacobsen, 2012).  

Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitlig en studie är och handlar om hur 
motståndskraftigt studien är mot variationer (Patel och Davidsson, 2011). För att 
ge arbetet god reliabilitet har 20 dokumenterade installationer analyserats, vilket 
ligger till grund för kartläggningarna. De installationer som analyserats valdes ut 
från en lista som fallstudieföretaget tillhandahöll med genomförda installationer. 
Listan innehöll 66 installationer av fjärrvärme i småhus och utav dessa valdes 20 ut 
slumpmässigt. Intervjuerna som genomförts har varit semistrukturella för att tillåta 
öppen diskussion under mötena, detta ledde till att vissa svar upprepades under 
efterföljande diskussioner vilket ökar pålitligheten och trovärdigheten av arbetet. 
Vid intervjutillfällena var alltid två personer närvarande och förde anteckningar 
över det som sades under intervjun, enligt Patel och Davidsson (2011) ökar detta 
reliabiliteten av den insamlade informationen. Efter intervjuerna har svaren 
analyserats och jämförts med tidigare insamlad information, vilket enligt Silverman 
(2004) ökar reliabiliteten av arbetet. För att öka reliabiliteten ytterligare har 
frågeformulären för de tre intervjuerna bifogats och finns tillgängliga i Bilaga 1, 
Bilaga 2 och Bilaga 3. 

Under studien har även en liknande process som den som kartlagts identifierats 
hos en annan fjärrvärmeleverantör via deras hemsida. Detta stärker reliabiliteten 
när det gäller generaliserbarheten av arbetet då processen har samma struktur och 
aktiviteter som den process som kartlägga under empirin, men som är namngivna 
annorlunda.
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3 Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel beskrivs de teorier som legat till grund för arbetet och deras relation till 
examensarbetets frågeställningar. De teorier som huvudsakligen beskrivs är processkartläggning, 
värdeflödeskartläggning och Lean. Kort beskrivs även de åtta slöserierna, visualisering, 5S, 
informationssystem, ledtidsreducering och tidsplanering.  

3.1 Koppling mellan teorier och frågeställningar 

För att ge en tydlig bild av kopplingen mellan teorier och frågeställningar har en 
modell upprättats vilken kan ses i Figur 5. 

 

Figur 5 - Teori kopplat till frågeställningar 

För att besvara examensarbetets första frågeställning krävs kunskap om hur en 
korrekt modell av nuläget upprättas. Denna kunskap har införskaffats genom 
studier kring processkartläggning och värdeflödeskartläggning. Kombinationen av 
processkartläggning och värdeflödeskartläggning ger en bra helhetsbild av nuläget 
då både flödet och tiderna för processerna synliggörs.  

Arbetets andra frågeställning besvaras baserat på den kartläggning som 
genomförts för att besvara den första frågeställningen genom att använda 
metoden ”de åtta slöserierna” som kommer från ledningsfilosofin Lean. Att 
använda och översätta de åtta slöserierna till verksamheten som avses förbättras, 
underlättar förbättringsarbetet, då det blir tydligt vart problem ofta uppstår samt 
hur problemen yttrar sig.  

Den tredje frågeställningen besvaras utifrån de slöserier som identifierats i 
frågeställning två genom att använda ytterligare grundläggande principer inom 
Lean samt teorier kring informationssystem, ledtidsreducering och tidsplanering. 
Dessa teorier är direkt kopplade till de slöserier som identifierats och har valts ut 
baserat på hur de kan eliminera eller minska slöserierna i processen.  

3.2  Processkartläggning 

Ordet process kommer från det latinska språket och betyder ungefär "att föra 
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någonting framåt" (Modig & Åhlström, 2011) och kan, enligt Sörqvist (2004), 
definieras som "en begränsad mängd av samordnade aktiviteter som tillsammans har ett 
bestämt syfte". En process kan enligt Ljungberg och Larsson (2012) liknas vid en väg 
som går från ett behov till en tillfredsställd kund.  

Genom att dela upp processer i delar så som huvudprocess, delprocess och 
aktiviteter, så kartläggs ett företags alla arbetsmoment och ger en bättre överblick 
över det som sker inom företaget (Carlsson et al., 2011). En huvudprocess är 
verksamhetens viktigaste process och kan enligt Ljungberg och Larsson definieras 
som ”processer som realiserar verksamhetsidén”. Huvudprocessen beskriver på en 
övergripande nivå syftet med verksamheten (Ljungberg & Larsson, 2012). 
Delprocesser och aktiviteter är delar som en huvudprocess består av nedbrutet i 
mer beskrivande form (Modig & Åhlström, 2011). 

Första steget i en processkartläggning är enligt Carlsson et al. (2011) att beskriva 
processens aktiviteter, dessa ska beskrivas kort och börja med ordet ”att”. 
Därefter identifieras det som driver processen, ett så kallat drivobjekt, vilket till 
exempel kan vara en kundorder. När processkartläggningen är klar är det viktigt 
att alla medarbetare känner att kartan speglar det verkliga nuläget (Carlsson et al., 
2011). Kartan ska beskriva vad som görs och hur det görs men inte vem som utför 
det (Carlsson et al., 2011). Syftet med en processkartläggning är att ge en 
lättöverskådlig bild av verksamheten som alla kan förstå, den ska därför göras så 
enkel som möjligt (Carlsson et al., 2011). 

Genom att skapa en helhetssyn över företagets processer kan möjligheter och 
problem identifieras och även ge en tydlig utgångspunkt för att företag ska kunna 
påbörja sitt förbättringsarbete (Carlsson et al., 2011).  

3.3 Värdeflödeskartläggning 

Värdeflöde är, enligt Rother och Shook (2004), alla de aktiviteter som är 
nödvändiga för att skapa en produkt eller tjänst. Enligt Goldsby och Martichenko 
(2005) finns det tre specifika anledningar till att upprätta värdeflödeskartor:  

1. identifiera aktiviteter som skapar värde utifrån kundens synpunkt 

(Aktiviteter som skapar värde för kunden kallas vanligen värdeadderande 

aktiviteter, medan de aktiviteter som inte tillför värde kallas icke 

värdeadderande.)  

2. identifiera de aktiviteter som inte skapar något värde men som ändå är 

nödvändiga (detta kan vara sådant som att låta färgen torka när man har 

målat någon detalj innan man fortsätter med att göra färdigt produkten.) 

3. identifiera aktiviteter som inte är värdeadderande och inte nödvändiga och 

därmed bör elimineras  

Inom Lean används bland annat de åtta slöserierna för att identifiera delar av en 
process som inte tillför något värde för kunden och därmed ska elimineras, det är 
dessa delar som är icke-värdeadderande aktiviteter (Myerson, 2012). 
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Värdeflödeskartläggning är ett viktigt verktyg för att synliggöra värdeflödet i 
verksamheten och öka värdet, eliminera slöserier och förbättra flödet (Liker & 
Meier 2006, Keyte & Locher, 2008). Vid en värdeflödeskartläggning är en 
kartläggning och analys av nuläget utgångspunkt för det fortsatta arbetet. 
Nulägesanalysen ger möjlighet att identifiera och eliminera slöserier genom att 
bestämma de värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteterna (Liker & Meier, 
2006). Enligt Liker och Meier kan värdeflödeskartan också bidra till att skapa ett 
gemensamt synsätt där alla i verksamheten delar uppfattning om nuläget och 
visionen om framtiden. Värdeflödeskartan ger också en bild av hur informations- 
och materialflödet ser ut genom verksamheten (Keyte & Locher, 2008).  

3.4 Lean 

Lean är den västerländska tolkningen av Toyota Production System och består av 
strategier om hur en verksamhet skall drivas för att uppnå resurssnålhet och 
kundorientering (Sörqvist, 2004). Inom Lean finns också verktyg och metoder 
som kan användas för att effektivisera och förenkla företagets processer, vilket 
bland annat är de åtta slöserierna, 5S och visualisering (Sörqvist, 2004).  

Arbete utifrån Lean har sin grund i organisationens processer vilka som mål skall 
förenklas och kontinuerligt förbättras över tiden (Sörqvist, 2004). Enligt 
Srinivasan (2012) fokuserar Lean på att eliminera onödiga moment, vilket i sin tur 
leder till kortare ledtider och ökad flexibilitet. Det leder dessutom till frigörande av 
kapacitet som istället kan användas till att utveckla och utöka verksamheten 
(Srinivasan, 2012). En annan viktig grund princip i Lean är, enligt Myerson (2012), 
standardiserat arbete. I många fall utförs inte arbete på det mest effektiva sättet i 
företag utan medarbetarna gör som ”de alltid har gjort” eller som de lärt sig när de 
började på arbetsplatsen (Myerson, 2012). Genom att kartlägga och dokumentera 
arbetsstegen kan slöserier identifieras i processen och den kan förbättras 
(Myerson, 2012; Liker & Meier, 2006). Målet med att standardisera arbete är enligt 
Liker och Meier (2006) att minska kostnader samt att minska på slöserier i 
processerna.  

3.4.1 De åtta slöserierna 

Att identifiera och eliminera slöerier är en central del i Leans förbättringsarbete 
(Sörqvist, 2004; Myerson, 2012) och enligt Liker (2009) är 90 procent av 
affärsprocesser slöseri och endast tio procent är värdehöjande arbete. En tredjedel 
av allt arbete kan ses som slöseri och två tredjedelar av det dagliga arbetet är 
nödvändigt (Magenheimer, Reinhart & Schutte, 2014). De åtta slöserierna kan ses 
som en metod som kan delas in i tre huvudsteg: kartläggning av processerna, 
analys och utvärdering (Magenheimer, Reinhart & Schutte, 2014). 

Ursprungligen fanns sju slöserier vilka sedan har utvidgats till att innehålla 
ytterligare ett slöseri (Myerson, 2012; Liker & Meier, 2006). De åtta slöserierna är: 

 Överproduktion – Avser då ett företag producerar mer än vad kunden 

behöver eller då produktionen sker för tidigt och varorna behöver 
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lagerhållas innan de skickas iväg till kunden (Liker & Meier, 2006). 

Överproduktion innefattar även då produktion sker av produkter som 

ännu inte har någon bestämd slutkund(Liker, 2009). Detta skapar 

slöseri i form av ökad kapitalbindning (Myerson, 2012; Liker, 2009, 

Liker & Meier, 2006). Överproduktion resulterar även i instabila 

materialflöden (Myerson, 2012).  

 Väntan – Tid då inga arbetsmoment utförs på grund av väntan på 

material, information eller personal som behövs för att utföra ett visst 

moment (Myerson, 2012; Liker; 2009; Liker & Meier, 2006). Exempel 

på slöserier kan vara väntan på att utrustningen ska starta, underskrifter, 

möten där deltagare kommer försent eller då anställda arbetar olika 

tider (Myerson, 2012). Vanliga anledningar till att detta slöseri uppstår 

är långa ställtider och stora batch-storlekar, vilket resulterar i stora 

mellanlager med produkter i arbete (Myerson, 2012).  

 Onödiga transporter eller förflyttningar – Då produkter i arbete 

förflyttas längre sträckor för att komma till nästa bearbetningsmoment 

eller läggs i lager mellan olika moment i produktionen (Liker, 2009, 

Liker & Meier, 2006). Fler transporter än nödvändigt ökar risken för 

skador på material och produkter och ökar även risken för att material 

tappas bort i lagret (Myerson, 2012).  

 Överarbetning eller felaktig bearbetning – När för mycket tid 

och/eller möda läggs på en produkt eller då en produkt bearbetas på fel 

sätt och inte uppnår den kvalitét den borde, eller då produkten uppnår 

högre kvalitét än vad som behövs (Myerson, 2012, Liker & Meier, 

2006). 

 Överlager – Då företaget har för mycket råvaror, produkter i arbete 

och färdiga produkter i lager vilket orsakar bland annat ökade 

transporter och högre lagerkostnader (Liker, 2009). Överlager gömmer 

även problem så som sena leveranser från leverantörer, defekter, långa 

ställtider och produktionsvariationer (Liker & Meier, 2006). I regel 

behöver alla företag någon form av lager, dock gäller det att balansera 

hur mycket som ska förvaras i lager mot eventuella kostnader och 

vinster för att finna den bästa lagernivån (Myerson, 2012). 

 Onödiga arbetsmoment – De arbetsmoment som inte tillför värde till 

produkten, till exempel då personalen måste sträcka sig efter eller leta 

efter verktyg och komponenter (Liker, 2009, Liker & Meier, 2006). 

 Defekter – Avser produkter som är defekta, kräver reparationer eller 

justeringar för att uppnå rätt kvalitét (Liker, 2009; Myerson, 2012). 

Även defekter i form av problem med ut- och inleveranser eller fel som 

görs vid inskrivning av data (Myerson, 2012). Anledningen till att denna 

typ av defekter uppstår kan vara till exempel otillräcklig kunskap hos de 

anställda, stora variationer eller bristfälliga processer (Myerson, 2012). 
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 Outnyttjad kreativitet hos de anställda - Då företaget inte utnyttjar 

den befintliga kompetensen som finns hos sina anställda genom att inte 

engagera dem i förbättringsarbetet (Liker, 2009; Myerson, 2012). 

3.4.2 Visualisering 

Visualisering är enligt Sörqvist (2004) en av Leans huvudprinciper och går ut på 
att visualisera delar av, eller hela flödet för att skapa bättre förståelse (Bicheno, 
Holweg, Anhede och Hillberg, 2013). Enligt Womack och Jones (2003) är en av 
de viktigaste delarna för utveckling transparens, där alla inom organisationen samt 
kunder och leverantörer kan se allt som händer och ska hända för att på så sätt 
lättare hitta bättre sätt att skapa värde för kund. Bicheno et al. (2013) menar att 
visualisering kan användas för att åstadkomma parallell utveckling och kortare 
ledtider genom att använda det för styrning och planering av arbetet.  

3.4.3 5S 

5S är en metod inom Lean som ursprungligen kommer från Japan och Toyota där 
den används för att skapa ordning och reda i fabriken (Sörqvist, 2004). Dock 
menar Sörqvist (2004) att det idag är lika relevant att använda metoden i alla typer 
av företag och organisationer och inte bara inom den tillverkande sektorn. 

Enligt Liker och Meier (2006) är huvudsyftet med 5S att skapa ordning vilket 
resulterar i att onödiga rörelser och onödig tid kommer minskas eller elimineras då 
medarbetare inte behöver flytta på saker för att nå det verktyg som behövs. Detta 
kan även översättas till den administrativa delen av ett företag då personal lägger 
tid på att leta efter felplacerade filer och får rota bland dokument på sina 
skrivbord för att hitta rätt (Chapman, 2005). 5S kan användas för att få en 
välorganiserad arbetsplats (Myerson, 2012) och är en systematisk process där fem 
enkla men kraftfulla steg används (Srinivasan, 2012). Metoden innebär att ordning 
skapas i verksamheten på ett strukturerat och planerat sätt och att det säkerställs 
att denna ordning bibehålls (Sörqvist, 2004). De fem stegen är (Womack & Jones, 
2003; Liker & Meier, 2006; Myerson, 2012; Srinivasan, 2012; Chapman, 2005):  

1. Sortera (Seiri) – Det första steget är att skilja det som är nödvändigt att ha 
vid arbetsplatsen från det som inte nödvändigt. Detta kan göras med hjälp 
av lappar som används för att märka upp allt. Saker som inte använts, är 
trasiga eller inte behövs tas bort.  

2. Strukturera (Seiton) - När allt onödigt har tagits bort ska struktur skapas. 
Allt ska placeras på en given plats och vara lätt att hitta och lätt att komma 
åt.  

3. Städa (Seiso) – En storstädning ska genomföras och orsakerna till 
nedsmutsningen åtgärdas. Regelbunden städning ska schemaläggas där det 
tydligt framgår vem som ansvarar för vad. 

4. Standardisera (Seiketsu) - Standardisera det dagliga arbetet så att alla utför 
det likadant och dokumentera hur arbetet ska utföras.  

5. Självdisciplin (Shitsuke) - Se till att alla stegen följs.  
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Det är enligt Sörqvist (2004) väsentligt att 5S-arbetet följs upp, utvärderas och 
ständigt förbättras. Resultaten av arbetssättet ska systematiskt kommuniceras och 
visualiseras till medarbetarna. Chapman (2005) menar att företag ofta genomför de 
tre första stegen, vilket leder till att metoden inte ger önskat resultat. 

Ett framgångsrikt 5S-arbete bidrar med flera positiva effekter till verksamheten, 
bland annat de ekonomiska besparingsmöjligheterna, exempelvis binds det stort 
kapital i extra och onödigt material, verktyg och hjälpmedel som ofta finns på en 
rörig arbetsplats (Sörqvist, 2004). De 5S:n bidrar till ökad visuell kontroll, enligt 
Womack och Jones, 2003. En välorganiserad och ren arbetsplats leder dessutom 
enligt Myerson (2012) bland annat till färre olyckor, ökad effektivitet och gladare 
och mer engagerade människor i verksamheten.  

3.5 Informationssystem 

Enligt Boddy, Boonstra och Kennedy (2002) kan ett informationssystem, om det 
används på rätt sätt, effektivisera en verksamhets interna processer, integrera 
funktioner och koppla samman verksamheten med kunder och leverantörer. 

En av fördelarna med ett informationssystem är de automatiserade processer som 
det medför, vilket genererar lägre kostnader då arbetet går fortare och det blir 
färre fel. Ytterligare fördelar är mer tillförlitlig och läglig information vilket kan 
leda till kortare väntetider (Boddy et al. 2002). 

Enligt Murray och Lynn (1997) måste informationssystemet och verksamhetens 
processer fungera i harmoni, det kan därför vara nödvändigt att se över sina 
processer med hjälp av BPR1. 

3.6 Ledtidsreducering 

För att minska den totala ledtiden för projekt kan aktiviteter utföras parallellt då 
detta är möjligt (Olhager, 2000). Med hjälp av kritiska vägen kan enligt Newbold 
(2009) ledtider förkortas och kostnader minskas. 

Enligt Olhager (2000) kan ett projekt delas in i olika faser, vilka i sin tur kan delas 
in i aktiviteter. Dessa beskriver ett nätverk som motsvarar det totala projektet.  
Kritiska vägen är enligt Olhager (2000) en teknik för att identifiera den längsta 
vägen genom ett nätverk och på så sätt definiera den kortaste genomförandetiden 
för projektet. I kritiska vägen beskrivs aktiviteterna med noder och tidsåtgången 
för varje aktivitet uppskattas. Aktiviteterna placeras i den ordning de utförs i, och 
aktivitetsnätverket visar vilka aktiviteter som måste vara utförda för att kunna 
påbörja nästa med hjälp av så kallade blindaktiviteter. 

                                              
1 Business Process Re-engineering 
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En annan metod för att reducera tider som uppstår mellan processer är SMED, 
vilken ursprungligen används för att reducera ställtider (Sörqvist, 2004; Liker & 
Meier, 2006; Bicheno et al., 2013; Gathen, 2004) och innefattar enligt Gathen 
(2004) parallella processer och multitasking. De klassiska stegen för denna metod 
är enligt Bicheno et al. (2013) först att identifiera och klassificera inre och yttre 
aktiviteter. Där inre är aktiviteter som måste utföras då till exempel maskinen är 
avstängd, medan de yttre aktiviteterna kan förberedas, alternativt genomföras efter 
ställ. Därefter skall de yttre och inre aktiviteterna skiljas från varandra. De yttre 
aktiviteterna skall schemaläggas innan de inre och skall helst ske parallellt med 
processteget som sker innan. Efter detta ska de inre aktiviteter som går omvandlas 
till yttre och till sist skall alla aktiviteter förbättras så att tidsåtgången minimeras. 

3.7 Tidsplanering 

Periodlös planering är tidsplanering som anpassats efter varje aktivitet och har en 
bestämd start och stopptid (Vollman, Berry, Whybark & Jacobs, 2005).  Enligt 
Stadtler och Kilger (2008) består all tidsplanering av tidsserier som i sin tur består 
av sekvenser av tidsperioder. Storleken av perioden baseras på behov och kan vara 
i olika typer av tidsintervaller som till exempel månader, veckor eller dagar 
(Stadtler & Kilger, 2008). Vollman, et al. (2005) menar även på att genom att 
använda periodlös planering kan ledtider bättre underhållas och att det även ger 
mer precis information om tidsåtgång för olika aktiviteter. En stor fördel med 
periodlös planering är att planer granskas vid behov och inte periodisk samt att 
hela den totala ledtiden minskas (Vollman, et al. 2005). 

 

 



 

22 



Empiri 

23 

4 Empiri 

I detta kapitel presenteras den empiri som samlats in på fallstudieföretaget. Kapitlet inleds med 
en översiktlig beskrivning av installationsprocessen vilken sedan bryts ned i delprocesser som 
beskrivs mer i detalj. Slutligen presenteras en värdeflödeskartläggning. 

4.1 Fjärrvärmeinstallationsprocessen 

Som beskrivits tidigare startar processen efter att ett avtal skrivits mellan 
fjärrvärmeleverantören och kunden. Startpunkten i huvudprocesskartan som 
illustreras i Figur 6 blir därför planering som sker direkt efter att avtalet, som är 
delprocessens drivobjekt, kommit in till Jönköping Energi. Ett drivobjekt är det 
som initierar en delprocess. Den planering som sker efter att avtalet skrivits 
innefattar bland annat att fjärrvärmeleverantören kontrollerar att inga hinder finns 
för att installera fjärrvärme hos kunden. Detta kan gälla exempelvis servitut hos 

kundens grannar eller tillstånd hos myndigheter. I undantagsfall kan planering och 

yttre installation påbörjas innan avtalet inkommit till Jönköping Energi, då kan ett 
muntligt avtal ägt rum och den yttre installationen påbörjats i väntan på att avtalet 

kommer in. Delprocessen planering kan leda till att hinder uppkommer, då 
kommer processen att stoppas och fjärrvärme kommer inte att installeras hos 
kunden. I de fall då inga hinder för att installera fjärrvärme finns fortsätter 
processen med att den yttre installationen påbörjas, här sker bland annat 
rörnedläggningen i marken. Drivobjektet för denna delprocess är arbetsritningen 
som överlämnas från Jönköping Energi till entreprenörerna som genomför den 
yttre installationen. Då den yttre installationen genomförts påbörjas den inre 
installationer som avser fjärrvärmecentralen som ska installeras i kundens bostad, 
även denna delprocess utförs av entreprenörer. Drivobjektet för inre installationen 
är Jönköping Energis databas samt muntlig kommunikation. Den sista 
delprocessen är slutinstallationen, här kopplas Jönköping Energis mätare på och 
fjärrvärmecentralen demonstreras för kunden. Drivobjektet för slutinstallationen 
är ofta fakturan som inkommer till Jönköping Energi från entreprenören som 
utför den inre installationen. 

 

Figur 6 - Huvudprocess - Fjärrvärmeinstallation i småhus 
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4.1.1 Planering 

Delprocessen planering, Figur 7, påbörjas då ett avtal är undertecknat och har 
kommit in till Jönköping Energi. Denna process startar med ett samråd som 
genomförs ihop med kunden, där de tillsammans går igenom hur installationen 
kommer att gå till och samlar upp eventuella önskemål. Önskemålen kan vara till 
exempel att inte placera fjärrvärmecentralen på samma plats där pannan stått 
tidigare. Här upprättas även en preliminär arbetsritning på vilken det markeras hur 
rören till fjärrvärmen kommer att dras. 

 

Figur 7 - Delprocess planering 

Samråd med kund fortsätter sedan antingen med att processen går vidare till 
tidsplanering (Fall 1), att samråd sker med kommunen och/eller berörda 
myndigheter (Fall 2) eller att ett servitut söks från berörda grannar och markägare 
(Fall 3).  

Fall 1 inträffar då grävning endast kommer att ske på kundens egna.  

Fall 2 innebär att Jönköping Energi måste skaffa tillstånd av olika myndigheter för 
att få utföra installationen. Detta sker då det krävs att de gräver på mark som inte 
tillhör kunden och som inte ägs av en privatperson. I vissa fall behövs endast 
kommunen kontaktas och i andra fall även myndigheter beroende på om marken 
är skyddad ur till exempel fornminnes- eller miljösynpunkt. Om en myndighet 
eller kommunen sätter stopp för fjärrvärmeinstallationen, har Jönköping Energi 
rätt att dra sig ut ur avtalet med kunden. Vanligaste är att endast kommunen 
behöver kontaktas, då skickar Jönköping Energi den preliminära arbetsritningen 
till en kontaktperson hos kommunen. Kontaktpersonen ser sedan till att berörda 
enheter inom kommunen granskar och godkänner ritningen för att sedan skicka 
tillbaka den till Jönköping Energi. I de fall kontakt med myndigheter krävs, 
ansvarar Jönköping Energi för detta och får själva se till att rätt person kontaktas. 
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Samrådet med kommun och/eller myndigheter beräknas enligt Jönköping Energi 
ta två veckor.  

Efter att samråd med kommunen och/eller myndigheter genomförts söks ett 
grävtillstånd hos kommunen. Skillnaden mellan samrådet och grävtillstånd är att 
under samrådet granskar kommunen bland annat ifall det finns några framtida 
planer för området där rörnedläggningen skall ske, vilket i så fall förhindrar 
fjärrvärmeinstallationen. Grävtillståndet söks för att få tillstånd för att gräva på 
kommunens mark och innefattar bland annat omdirigering av trafik och placering 
av fjärrvärmerören i förhållande till befintliga rör. Grävtillståndsansökan skickas 
till en kontaktperson hos kommunen och tar, enligt Jönköping Energi, i de flesta 
fall mellan en till två dagar att få svar på, dock räknar Jönköping Energi med att 
det tar runt en vecka. 

Fall 3 Då tillstånd från kundens grannar krävs för att gräva ner rör genom deras 
tomt, eller att ansluta kunden till redan befintliga rör som befinner sig på grannens 
mark, söks ett så kallat servitut. Ett servitut är ett rättsförhållande där en tjänande 
fastighet (i detta fall grannen till kunden) ger tillåtelse till den härskande 
fastighetens ägare (kunden) att på ett visst sätt använda sig av den tjänande 
fastighetens mark (Servitut, 1995). Detta skyddar Jönköping Energi ifall grannen 
skulle säga upp sitt befintliga fjärrvärmekontrakt och vill ta bort de rör som 
befinner sig på deras mark. Exempel på detta visas i Figur 8 där en kund blivit 
påkopplad på fjärrvärme via rör som redan finns nedlagda på grannens mark. 
Fjärrvärmerören är markerade med rött och vitt i figuren och det är den 
vitmarkerade delen som Jönköping Energi söker servitut för.  

 

Figur 8 - Servitut 

I de fall då grannen inte godkänner grävning på sin mark kontrollerar Jönköping 
Energi om grävningen kan ske på annat sätt och fortfarande befinna sig inom 
ramarna för lönsamhet. Om detta inte är möjligt har Jönköping Energi rätt att dra 
sig ur avtalet med kunden. 

Det sista som sker i delprocessen planering är tidsplanering då en slutgiltig 
arbetsritning upprättas och entreprenörer informeras om den kommande 
installationen. Processen avslutas med att den slutgiltiga arbetsritningen lämnas ut 
till entreprenörerna. 
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4.1.2 Yttre installation 

Den yttre installationen som illustreras i Figur 9 startar med att en markentreprenör 
förbereder för rörnedläggningen genom att gräva där rören ska läggas fram till 
kundens bostad.  

 

Figur 9 - Delprocess yttre installation 

Detta arbete ska enligt tidsplaneringen som Jönköping Energi gjort ta en vecka. 
Därefter sker rörnedläggning och svetsning av skarvarna, detta utförs av en 
rörentreprenör och ska enligt tidsplaneringen ta en vecka. Då detta är klart sker 
muffning av en tredje entreprenör. Muffning innebär att en kåpa läggs över skarven 
på rören vilken värms upp så den krymper och sedan fylls med skum som isolerar. 
När muffningen är klart driftsätts rören vilket innebär att det är vattentryck fram 
till bostaden. Hur det ser ut innan muffning av de hopsvetsade skarvarna kan ses i 
Figur 10. 

 

Figur 10 – Fjärrvärmerör (Piteenergi, u.å.) 

Nästa steg är att markentreprenören utför en igenläggning, som innebär att dikena 
som grävts upp för rörnedläggningen fylls igen. Återställning av kundens trädgård 
utförs av olika entreprenören och tar olika lång tid, beroende på vad som ska 
göras, det kan exempelvis behövas plattsättare eller snickare. Återställningsarbetet 
sker oftast efter att hela installationsprocessen är klar. 

Jönköping Energi räknar också med en veckas ledtid från det att igenfyllningen är 
klar till dess att den inre installationen kan påbörjas, den totala beräknade ledtiden 
för den yttre installationen är enligt Jönköping Energis tidsplanering fyra till fem 
veckor.  

De fyra aktiviteterna grävning, rörnedläggning, muffning och igenfyllning planeras 
ta en vecka vardera. Dock tar de enligt Jönköping Energi ofta kortare tid att 
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genomföra. Exempel som gjordes under intervju var att grävning, rörnedläggning, 
muffning och igenläggning i de flesta fall tar mellan en till två dagar. Dock så 
påpekades det under senare tillfälle att entreprenörerna har andra arbeten de 
schemalägger runt för att få ett så effektivt schema som möjligt och det därmed 
kan vara problem med att synka entreprenörerna direkt efter varandra.  

Under den yttre installationen genomförs veckomöten där projektledaren och 
entreprenörer är med. Under dessa möten tar de upp eventuella problem de stött 
på och kontrollerar att allt går enligt planerna. De går även igenom kommande 
veckas arbeten och statusen för pågående arbeten. Projektledaren är på plats hos 
kunden ungefär en gång i veckan och utöver detta finns en tekniker från 
Jönköping Energi som är på plats de flesta dagar i veckan. Varannan vecka har de 
även ett möte som har ett längre tidsperspektiv. Då den yttre installationen är klar 
meddelar projektledaren detta till installationssamordnaren som ansvarar för den 
inre installationen antingen via affärssystemet och/eller genom personlig 
kommunikation. 

4.1.3 Inre installation 

Då installationssamordnaren fått information från projektledaren att den yttre 
installationen är klar påbörjas den inre installationen. En överblick av denna process 
kan ses i Figur 11. Installationssamordnaren beställer inkoppling av 
fjärrvärmecentral hos VVS-entreprenören. VVS-entreprenören kopplar in rören 
till fjärrvärmecentralen varpå elektriker kopplar in elen till centralen. Därefter sker 
isolering av rören av en tredje entreprenör. I vissa fall har kunden gjort vissa 
tillval, detta kan exempelvis vara demontering och bortforsling av den gamla 
pannan. Då kunden valt till demontering och bortforsling kan detta ofta dra ut på 
tiden och ske långt efter att installationen är klar. Jönköping Energi beställer 
endast arbetet hos rörentreprenören som i sin tur sköter kontakten med de övriga 
entreprenörerna som behövs för att göra den inre installationen. Den inre 
installationen kan enligt Jönköping Energi i bästa fall ta ungefär tre dagar, 
beräknat en till en och en halv dag för rörinstallation och en dag för el och 
isolering. 

 

Figur 11 - Delprocess inre installation 
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Då den inre installationen är klar meddelar rörentreprenören detta till Jönköping 
Energi, oftast genom att skicka fakturan på det utförda arbetet. 

4.1.4 Slutinstallation 

Slutinstallationen, vilken kan ses i Fel! Hittar inte referenskälla., är den sista 
delprocessen i fjärrvärmeinstallationen. Denna delprocess startar med att en 
beställning av slutgiltig installation läggs till Jönköping Energis tekniker. Tekniken 
åker sedan till kunden och utför slutinstallationen, vilket är att koppla in ett par 
kablar och programmera fjärrvärmecentralen. Teknikern demonstrerar 
fjärrvärmecentralen till kunden så att de själva kan sköta den dagliga driften.  

 

Figur 12 - Delprocess slutinstallation 

4.2 Tidsstudie av fjärrvärmeinstallationen 

Utifrån Jönköping Energis databas har en tidsstudie genomförts. I tidsstudien har 
den totala ledtiden för 20 slumpmässigt utvalda installationer räknats fram. Den 
totala ledtiden är räknat i helgfria vardagar från dagen då det påskrivna avtalet 
kommit in till Jönköping Energi till dess att slutinstallation gjorts. I vissa fall kan 
en kund ha skrivit avtal men önskat ett senare installationsdatum, detta finns ingen 
information om i databasen. Dock skulle ovanligt lång ledtid kunna bero på detta. 
Ledtiden för de olika delprocesserna har också räknats fram och kan ses i Tabell 
3. I de fall då talet är noll har beställningen av nästa delprocess skett samma dag 
som föregående delprocess blivit färdig och registrerad i databasen, alternativt har 
talen varit negativa och har på grund av beräkningsskäl ändrats till noll. De tal som 
varit negativa är markerade genom att det sitter en ” * ” markering vid dem. 
Negativa tal kan bero på att nästkommande process beställts innan föregående 
delprocess avklarats och registrerats i databasen. Exempel på detta är då 
Jönköping Energi och kunden har ingått ett muntligt avtal och installationen 
påbörjats innan avtalet inkommit till Jönköping Energi. Negativa tal kan även bero 
på att databasen fyllts i efterhand, och därmed fyllts i felaktigt.  
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Tabell 3 - Delprocessernas tidsåtgång 

Objekt Total ledtid Planering 
Yttre 

installation 
Inre 

installation 
Slut-

installation 

Hus 1 111 72 20 12 7 

Hus 2 72 11 40 17 4 

Hus 3 59 0* 22 30 7 

Hus 4 58 16 21 12 9 

Hus 5 89 56 28 4 1 

Hus 6 72 50 0 21 1 

Hus 7 128 31 46 46 5 

Hus 8 88 16 9 56 7 

Hus 9 46 10 10 17 9 

Hus 10 27 5 6 13 3 

Hus 11 43 7 26 8 2 

Hus 12 101 20 41 31 9 

Hus 13 82 59 4 17 2 

Hus 14 69 6 31 23 9 

Hus 15 55 10 18 23 4 

Hus 16 105 13 8 72 12 

Hus 17 109 35 57 10 7 

Hus 18 58 0* 31 22 5 

Hus 19 56 5 0 16 35 

Hus 20 119 62 44 10 3 

      Medelvärde 77,35 24,2 23,1 23,00 7,05 

 

Nedan i Tabell 4 visas de väntetider som identifierats utifrån Jönköping Energis 
databas. Väntan avser den tid som går mellan delprocesserna, från det att den yttre 
installationen är klar till dess att den inre installationen beställts, det vill säga att 
entreprenören bokas upp av Jönköping Energi. Den andra väntan som räknats 
fram avser den tiden som går från att den inre installationen är klar till dess att 
Jönköping Energi bokar slutinstallationen. Med hjälp av de ledtider och väntetider 
som beräknats fram har ett medelvärde kunnat räknas fram och inkluderats i 
tabellen.  
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Tabell 4 - Väntan vid installation mot småhus 

Objekt 
Väntan mellan yttre och 

inre 
Väntan mellan inre och 

slutinstallation 

Hus 1 3 2 

Hus 2 3 1 

Hus 3 46 3 

Hus 4 0* 17 

Hus 5 121 1 

Hus 6 1 0 

Hus 7 13 0 

Hus 8 18 3 

Hus 9 7 1 

Hus 10 6 3 

Hus 11 5 26 

Hus 12 2 3 

Hus 13 9 1 

Hus 14 21 1 

Hus 15 3 1 

Hus 16 21 0 

Hus 17 24 0 

Hus 18 6 1 

Hus 19 0 0 

Hus 20 0* 1 

   Medelvärde  15,45 3,25 

 
Väntan mellan planering och yttre installation har inte kunnat identifieras på grund 
av att ingen information finns om detta i databasen.  

4.3 Värdeflödeskarta 

Baserat på de ledtider som räknats fram har två värdeflödeskartläggningar 
genomförts för att identifiera slöserier i installationsprocessen och för att 
tydliggöra vart de längsta ledtiderna och väntan uppstår, samt för att illustrera hur 
ett önskat läge skulle kunna se ut. Värdeflödeskartläggningen som illustreras i 
Figur 13 baseras på ett medelvärde av de ledtider och väntetider som tagits fram i 
samband med processkartläggningen som genomförts. I rektanglarna beskrivs 
vilken process som sker och under rektanglarna står hur lång tid processen tar. 
Pilarna beskriver i vilken riktning flödet går och tiderna som står under pilarna 
representerar den väntan som uppstår mellan processerna. Då ingen information 
om tiden mellan planering och den inre installationen kunnat tas fram utifrån 
databasen har denna plats lämnats tom. I värdeflödeskartan går den totala tiden 
för väntan samt den totala ledtiden att utläsa i rutan till höger.  
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Figur 13 - Värdeflödeskarta över fjärrvärmeinstallationsprocessen 

Processen startar med att ett påskrivet avtal levereras till Jönköping Energi och 
avslutas med att Jönköping Energi har utfört installation av fjärrvärme hos 
kunden. Processerna yttre installation, inre installation och slutinstallation utförs 
hos kunden. I rektanglarna finns information om antal entreprenörer, detta för att 
visa på den inre väntan som kan uppstå inom processerna. Med inre väntan menas 
den väntan som uppstår när entreprenörer ska utföra olika jobb i samma process, 
det vill säga den tiden som går till att en entreprenör ska packa ihop och lämna 
arbetsplatsen till dess att en annan entreprenör ska komma till arbetsplatsen och 
ställa upp sina verktyg. Denna tid har inte kunnat räknas fram då inga 
observationer gjorts på plats samt på grund av att ingen dokumentation kring 
detta finns tillgänglig. Processerna inre- och yttre installation utförs av 
entreprenörer, planering och slutinstallation utförs av Jönköping Energi. 
Värdeflödeskartläggningen visar att förbättringar som görs med syfte att förkorta 
väntan kommer att påverka den totala ledtiden för en installation.  
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5 Analys 

I detta kapitel besvaras examensarbetets frågeställningar, utifrån den insamlade empirin som 
analyserats med grund i det teoretiska ramverket. Delkapitlen har namngetts efter vilken 
frågeställning de avser besvara för att underlätta för läsaren.   

5.1 Frågeställning 1 

För att besvara examensarbetets första frågeställning, ”Hur ser en 
fjärrvärmeinstallation i småhus ut i dagsläget?”, har en processkartläggning genomförts 
baserat på de teorier och definitioner som beskrivits i det teoretiska ramverket. 
Även en värdeflödeskarta har upprättats för att tydliggöra ledtiderna för de olika 
delprocesserna samt tydliggöra vart väntan uppstår. Utifrån processkartläggningen, 
värdeflödeskartläggningen och tidsstudien som presenterats i Empirin anses den 
första frågeställningen besvarad. I Figur 14 illustreras en sammanställning av 
processkartorna som presenterats i empiri-kapitlet (en förstoring av bilden finns i 
Bilaga 6). 

 

Figur 14 - Fjärrvärmeinstallation i småhus 

5.2 Frågeställning 2 

Enligt Srinivasan (2012) är en av grundprinciperna inom Lean att eliminera 
onödiga moment för att öka företags effektivitet och flexibilitet och Myerson 
(2012) menar att dessa moment kan ses som icke-värdeskapande aktiviteter. 
Myerson (2012) skriver även att dessa aktiviteter går att identifiera, bland annat 
genom att använda sig av Lean-metoden de åtta slöserierna, vilken använts för att 
besvara examensarbetets andra frågeställning ”Vilka slöserier går att identifiera i 
processen för fjärrvärmeinstallation i småhus?” 

För att ge en inblick i vad de åtta slöserierna skulle kunna innebära hos Jönköping 
Energi har en egen översättning av de åtta slöserierna gjorts vilket kan ses nedan. 
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 Överproduktion – Kan exempelvis vara då moment genomförs i 
förebyggande syfte, men som sedan inte utnyttjas och därmed blir 
oanvända. 

 Väntan – Tid då inga moment genomförs, exempelvis väntan på att 
samrådet med kommun ska bli klart, vilket leder till ökad ledtid. Kan även 
vara den tid då en entreprenör är klar på arbetsplatsen fram tills nästa 
entreprenör påbörjar sitt arbete.  

 Onödiga transporter eller förflyttningar – Då personal lämnar över 
papperskopior personligen till entreprenörer eller medarbetare inom 
Jönköping Energi istället för att skicka mejl. Detta leder till ökad ledtid. 

 Överbearbetning eller felaktig bearbetning – Att mer arbete än vad 
som är nödvändigt ägnas åt ett moment, exempelvis att onödigt många 
uppgifter fylls i ett dokument, vilket leder till ökad total ledtid samt fler fel. 

 Överlager – Kan vara då det bildas ”köer” med arbeten som behöver 
beställas. Exempelvis då ett par installationer får vänta på att nästa moment 
beställs och bildar lager, vilket bidrar till ökad total ledtid för de arbetena. 

 Onödiga arbetsmoment – Då de anställda måste leta efter information 
eller dokument som används regelbundet och bör vara placerade på 
lättillgängliga platser som alla vet om, detta leder till ökad ledtid. 

 Defekter – Är exempelvis då dokument fyllts i felaktigt och måste justeras 
eller göras om. Detta leder till ökad ledtid och ökad risk för fel. 

 Outnyttjad kreativitet hos de anställda – Då företag inte tar tillvara den 
kompetens och de idéer de anställda besitter, vilket leder till förlorad 
förbättringspotential. 

De slöserier som kunnat identifieras på Jönköping Energi är:  

 Överproduktion 

 Väntan 

 Överbearbetning eller felaktig bearbetning  

5.2.1 Överproduktion 

Enligt Liker och Meier (2006) avser överproduktion bland annat då företag 
producerar mer än vad kunden behöver. I Jönköping Energis fall har dubbelarbete 
identifierats vilket uppstår då de anställda både fyller i information i databasen och 
sedan meddelar detta muntligt. Genom att både fylla i databasen och muntligt 
kommunicera läggs onödig tid på att informera om sådant som redan bör ha 
klargjorts första gången. Detta tyder på bristande effektivitet i kommunikationen 
och bör ses över för att hitta alternativ för att förbättra denna process. 
Informationen bör endast rapporteras en gång för kommunikationen ska vara 
effektiv.   
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5.2.2 Väntan 

Väntan är enligt Liker och Meier (2006) tid då inga arbetsmoment utförs på grund 
av väntan på exempelvis material eller information. På Jönköping Energi är väntan 
det största slöseriet som identifierats och uppstår mellan delprocesserna yttre- och 
inre installation samt mellan inre- och slutinstallation (områdena finns markerade 
Figur 15). Väntan uppgår till i genomsnitt 15,45 dagar samt 3,25 dagar, vilket 
resulterar i en väntan på totalt nästan 19 arbetsdagar under vilket det inte utförs 
några arbetsmoment. Detta resulterar i att väntan utgör en femtedel av den totala 
ledtiden som i genomsnitt är 96,05 dagar (18,7+77,35= 96,05; 18,7/96,05≈0,1947 
= 19,5%). Den långa väntan kan leda till minskad kundnöjdhet då kunden 
behöver vänta längre på att få slutprodukten levererad. 

 

Figur 15 - Processöverblick med markerade gränssnitt 

Under intervjuerna har det framgått att viss väntan uppstår inom delprocesserna 
då en entreprenör genomfört sitt arbete tills att nästa entreprenör påbörjar sitt 
arbete, anledningen till detta är att flera av aktiviteterna genomförs på kortare tid 
än vad som är planerat. Exempel på detta är den yttre installationen där de olika 
aktiviteterna endast tar mellan en till två arbetsdagar, men planeras ta en vecka 
vardera. Dock behöver den långa ledtiden inte endast bero på entreprenörerna, 
utan kan även bero på att kunden inte har möjlighet att vara hemma och ta emot 
entreprenörerna under sammanhängande dagar. Det kan även bero på att signalen 
mellan delprocessen inre installation och Jönköping Energi är i form av en faktura 
som postas från entreprenören vilket resulterar i ytterligare väntan.  

5.2.3 Överbearbetning eller felaktig bearbetning 

Under intervjuerna och dokumentationsstudierna har det framkommit att 
databasen tidvis har använts felaktigt, i samband med att informationen fyllts i en 
tid efter att installationen genomförts vilket innebär att informationen som 
rapporterats in i databasen kan vara bristfällig eller felaktig. På grund av att 
informationen efterkonstruerats kan personalen ha glömt bort datum och 
tidpunkter. Den felaktiga rapporteringen i databasen kan härledas till slöseriet 
felaktig bearbetning vilket enligt Liker och Meier (2006) avser produkter som 
bearbetats felaktigt och inte uppnår önskad kvalitet.  
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5.3 Frågeställning 3 

Utifrån empirin och de identifierade slöserierna som beskrivits under 
frågeställning två har förbättringsförslag tagits fram för att minska dessa, vilket 
anses besvara examensarbetets tredje och sista frågeställning ”Hur kan slöserier i 
processen för fjärrvärmeinstallation i småhus minskas?” Förbättringsförslagen presenteras 
under respektive slöseri i samma ordning som under frågeställning 2.  

5.3.1 Överproduktion 

Enligt Liker och Meier (2006) samt Myerson (2012) kan slöserier elimineras 
genom ett standardiserat arbetssätt som minskar variationer inom processer. 
Genom att standardisera rutinerna för hur information ska rapporteras sparas tid 
minskas slöseriet överproduktion och tid sparas in då dubbelrapportering inte 
längre sker. Dessutom säkerställs att informationen når fram om alla rapporterar 
på samma sätt. En gemensam databas där information kan lämnas och hämtas på 
ett enkelt sätt skulle underlätta och säkerställa informationsutbytet. 

5.3.2 Väntan 

Det andra slöseriet, väntan, kan minskas genom ökad planering, visualisering och 
förbättrad och förenklad kommunikation. Väntan beskrivs av Myerson (2012) 
som tid då inga arbetsmoment utförs på grund av att personal, material eller 
information inväntas. I empirikapitlet visas en värdeflödeskarta som beskriver hur 
lång tid de olika delprocesserna i genomsnitt tar, men även de väntetider som 
uppstår mellan processerna. Väntetiden har fastställts till en femtedel av den totala 
ledtiden som i genomsnitt är 96 dagar. 

Vollman et al. (2005) menar på att genom att använda sig av periodlös planering 
kan tidsåtgången för de olika aktiviteterna anpassas efter behov samt underlätta 
underhåll och minska ledtiden.  Väntetiden som uppstår mellan yttre- och inre 
installation, som illustreras i Figur 16, beror bland annat på att tidsplaneringen 
som ingår i byggnadsprotokollet utgår från veckor istället för dagar. Eftersom 
många aktiviteter endast tar några dagar att utföra innebär det att flera dagar går då 
ingenting utförs innan nästa entreprenör kommer veckan efter och påbörjar sitt 
arbete. Vollman et al. (2005)  menar att planering bör ske på dagsnivå med en 
säkerhetsledtid som anpassas efter behov. Enligt Olhager (2000) ska tidsåtgången 
för varje aktivitet uppskattas efter bästa förmåga. Uppskattningen bör förslagsvis 
ske baserat på historik från tidigare installationer vilka visar att aktiviteterna ofta 
utförs under ett antal dagar. 
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Figur 16 - Gränssnitt kommunikation 

Väntan har också kunnat identifieras då den inre installationen är klar (Figur 17). 
Eftersom det i dagsläget inte finns något som signalerar till Jönköping Energi att 
denna process är klar blir det oftast fakturan som inkommer från entreprenören, 
som utfört installationen, som blir signalen att nästa process kan påbörjas vilket 
tar onödigt lång tid och inga arbetsmoment kan utföras under denna tid. Genom 
förbättrad och förenklad kommunikation mellan Jönköping Energi och 
entreprenören kan denna väntetid elimineras. Om ett gemensamt datasystem 
skulle användas hade entreprenören kunnat rapportera att aktiviteten är utfört och 
Jönköping Energi hade inte behövt vänta på fakturan för att påbörja nästa 
delprocess. Enligt Boddy et al. (2002) kan en verksamhet uppnå effektivare 
processer med hjälp av ett informationssystem, vilket kan leda till både minskade 
kostnader och förkortade ledtider. Ett mindre omfattande alternativ hade kunnat 
vara att använda sig av mejlkommunikation för att minska väntetiden på signalen 
från entreprenören som utför den inre installationen. 

 

Figur 17 - Gränssnitt faktura 

Viss väntan kan också minskas genom nästkommande process planeras, beställs 
och påbörjas innan den föregående delprocessen är klar. Den totala ledtiden för 
ett projekt kan enligt Olhager (2000) förkortas genom att processer utförs 
parallellt då det är möjligt, detta är ett av momenten som kan genomföras i kritiska 
vägen för att förkorta ledtiden. Enligt Bicheno et al. (2013) ska aktiviteter som inte 
är beroende av varandra ske parallellt. Ett exempel på vart parallellt arbete är 
aktuellt är då den yttre installationen pågår. I dagsläget beställs inte entreprenörer 
till den inre installationen förrän den yttre är klar vilket medför väntetid. Istället 
bör den inre installationen planeras, beställas och påbörjas redan innan den yttre 
är klar eftersom det inte är samma entreprenörer som utför dessa aktiviteter skulle 
de kunna pågå till viss del parallellt.  

5.3.3 Överbearbetning eller felaktig bearbetning 

Ytterligare ett slöseri har kunnat identifieras under fallstudien på Jönköping 
Energi, överbearbetning eller felaktig bearbetning, vilket enligt Liker & Meier (2006) 
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beskrivs som produkter som inte uppnår önskad kvalitet på grund av att de 
bearbetas felaktigt. Som beskrivits tidigare förekommer det att databasen fyllts i 
efterhand, då installationen är slutförd vilket kan leda till att informationen inte 
stämmer eftersom viss information exempelvis glömts av. Med standardiserade 
arbetsrutiner kring hur rapportering ska genomföras minskas risken för att 
information fylls i felaktigt. Rutiner och förenkling av arbetsuppgiften gör också 
att motivationen att genomföra den ökar. Genom att skapa rutiner kring hur 
informationen ska rapporteras in i datasystemet kommer dessutom tid att sparas 
då medarbetare inte behöver ägna tid åt att fylla i den i efterhand. 

5.3.4 Övriga förbättringsförslag 

Genom att använda sig av visualisering kan flera delar av processen effektiviseras 
och ledtiden för installationen kan förkortas. Dessutom kan många av de 
väntetider som uppstår elimineras med hjälp av ökad visualisering då ansvarig för 
nästkommande process slipper vänta på signalen från föregående. Enligt Womack 
och Jones (2003) är transparens viktigt för ett företags utveckling då information 
lämnas tillgänglig för alla i kedjan, både interna och externa kunder samt 
leverantörer. Som beskrivits i empirikapitlet utförs den yttre installationen av flera 
olika entreprenörer vilket medför viss väntetid. Denna väntetid kan elimineras 
eller minskas genom ökad visualisering. Ökad visualisering kan i detta fall vara ett 
gemensamt datasystem, vilket både Jönköping Energi och entreprenörerna bör ha 
tillgång till. Detta system skulle kunna användas på liknande sätt som 
fallstudieföretagets befintliga med skillnaden att även entreprenörerna kan gå in 
och rapportera avklarade aktiviteter. Även Leans enkelhet kan användas för att 
effektivisera processen, genom att göra alla rutiner så enkla som möjligt ökar 
chanserna att rutinerna faktiskt följs. Det ska vara enkelt att både läsa av och 
rapportera in vilka aktiviteter som är gjorda och vilka som kvarstår. 

En annan viktig del i effektivisering är att arbeta med ständiga förbättringar och 
eliminering av slöserier. Genom att engagera alla i förbättringsarbetet kommer fler 
delar av processen att kunna förbättras. Ytterligare en fördel med ett gemensamt 
datasystem som är enkelt att använda är att medarbetare kan rapportera fel och 
problem som uppkommit i samband med en installation. Detta leder i sin tur till 
att fel och brister inte göms utan kommer upp till ytan och kan lösas.  

Som beskrivits i det teoretiska ramverket är 5S är en metod som kommer från 
Lean och används för att skapa ordning på arbetsplatsen (Sörqvist, 2004). 
Huvudsyftet är enligt Liker och Meier (2006) att eliminera eller minska onödiga 
moment och onödig tid genom att skapa ordning och reda.  

Exempel hur detta skulle kunna användas i Jönköping Energi är: 

1. Sortera – Markera tydligt vart information går att hitta, samt se till att den 

mest frekvent använda informationen finns på en lättillgänglig plats och 

sortera bort sådant som inte används.  

2. Strukturera – Placera information som används ofta nära de som 

använder den, samt att ha en dedikerad plats för informationen.  
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3. Städa – Genomför en grundlig genomgång av processerna för att se vad 

som kan förbättras. Genomför även en rensning av dokumentation och 

information. 

4. Standardisera – Sätt upp rutiner för hur arbetet skall utföras så att det 

alltid genomförs på samma sätt. Genom att sätta upp standardiserade 

arbetsmoment blir det lättare att identifiera vart problem uppstår och vart 

förbättringsmöjligheter finns.  

5. Självdisciplin – Följ uppsatta rutiner och standardiseringar. 

Genom att använda 5S säkerställer Jönköping Energi att aktiviteterna utförs 
likadant varje gång, vilket leder till att tid kan sparas. Genom att följa uppsatta 
rutiner minskar också risken för fel. Enligt Chapman (2005) är det vanligt att 
företag endast genomför de tre första stegen och därmed misslyckas med 
implementeringen av de 5S:n. Därför anses det viktigt att Jönköping Energi ser till 
att alla fem stegen efterföljs och att det sker ständig uppföljning för att se att alla 
nya rutiner följs. Lämpligen på veckovisa, alternativt månadsvisa möten där 
rutinerna kan gås igenom samt nya förslag på förbättringar kan tas upp. 

Standardisering av rutiner rekommenderas under delprocessen planeringen där det 
i dagsläget inte gick att identifiera några uppsatta rutiner för hur tillstånd söks, 
vilket gör att risken är stor att någonting missas och måste kompletteras vid senare 
tillfälle. 

5.3.5 Önskat läge 

Med hjälp av de förbättringsförslag som presenterats bör väntetiden mellan de 
olika processerna kunna elimineras, vilket skulle resultera i att den totala ledtiden 
för fjärrvärmeinstallationer blir 77 dagar istället för 96 dagar. En 
värdeflödeskartläggning över önskas läge visas i Figur 18.  

 

Figur 18 - Värdeflödeskarta utan ställtider 
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Ytterligare reduktion av ledtiden är möjlig genom att se över delprocesserna. 
Exempelvis tar slutinstallationen enligt tidsstudien i genomsnitt sju dagar men kan 
enligt Jönköping Energi genomföras på en dag. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras examensarbetets resultat och de metoder som använts. Här presenteras 
även implikationer och slutsatser samt rekommendationer till fortsatt arbete.  

6.1 Resultat 

Syftet med examensarbetet var att ”undersöka möjligheter till effektivisering av 
fjärrvärmeinstallationer i småhus med hjälp Lean”. För att uppnå syftet har en 
kartläggning av nuläget genomförts. Utifrån kartläggningen har slöserier 
identifieras samt förbättringsmöjligheter tagits fram. Nedan följer en diskussion 
kring svaren på frågeställningarna. 

6.1.1 Frågeställning 1 

Hur ser en fjärrvärmeinstallation i småhus ut i dagsläget? 

Examensarbetets första frågeställning syftar till att ge en tydlig bild av hur det i 
dagsläget kan se ut för ett fjärrvärmeföretag som installerar fjärrvärme i småhus, 
för att ge en bra grund för nästkommande frågeställningar. Kartläggningarna som 
gjorts valdes att vara på en övergripande nivå snarare än detaljnivå, detta i enlighet 
med Carlsson et al. (2011) som skriver att en processkartläggning skall ge en 
helhetsöverblick som är lättöverskådlig samt lätt att förstå. Tanken med att göra 
kartläggningen övergripande var att få en tydlig inblick över processen utan att gå 
in allt för mycket på de olika aktiviteterna och därmed hitta övergripande problem 
som gäller större delar av processerna i nästkommande frågeställning. 

6.1.2 Frågeställning 2 

Vilka slöserier går att identifiera i processen för fjärrvärmeinstallation i småhus? 

För att besvara arbetets andra frågeställning analyserades empirin och 
kartläggningarna utifrån Leans åtta slöserier för att identifiera slöserier i processen. 
De slöserier som identifierats är överproduktion, väntan och överbearbetning eller felaktig 
bearbetning och samtliga uppstår i gränssnitten mellan processerna. En av orsakerna 
till att slöserier endast kunnat identifieras inom gränssnitten är de begränsningar 
som funnits i samband med att observera installationsprocessen då denna sker på 
kundens mark. 

Den överproduktion som sker i form av dubbelarbete av rapportering är troligtvis en 
vanlig konsekvens vid bristande rutiner i administrativa miljöer. Då det råder 
tvivel kring hur rapportering ska ske tas det säkra före det osäkra och rapportering 
sker fler än en gång. Anledningen till att denna dubbelrapportering sker är att 
databasen som fylls i inte signalerar till användaren att en rapportering har gjorts. I 
nuläget kan databasen liknas vid ett arkiv där information om installationerna 
sparas, snarare än ett datasystem som används för att utbyta information mellan 
ansvariga i installationsprocessen. Konsekvensen av att personen som rapporterar 
i databasen inte meddelar detta muntligt till nästkommande ansvarig blir onödigt 
lång väntan och resulterar i långa ledtider. Nästkommande ansvarig skulle istället få 
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leta i databasen för att se om ny information rapporterats in, alternativt fråga 
medarbetaren. 

Väntan uppstår även då en entreprenör har beställts men inte påbörjat sitt arbete. 
Beställning av entreprenören görs först efter att föregående process är genomförd 
vilket gör att inget arbete utförs under denna tid. Ytterligare väntan uppstår på 
grund av att tidsplaneringen sker i veckor trots att de flesta entreprenörer utför 
sina arbeten på kortare tid. På grund av detta kommer säkerhetsledtiden för hela 
installationsprocessen fyllas på med dagar under alla veckor. 

Slöseriet felaktig bearbetning avser de tillfällen databasen fyllts i felaktigt, det vill säga 
efter att hela installationen är klar istället för efter varje avklarad aktivitet. Risken 
att information som fylls i på detta sätt är felaktig ökar då information helt eller 
delvis kan glömts bort. 

Samtliga slöserier är kopplade till bristande rutiner kring rapportering och 
informationshantering. Fler slöserier bör kunna identifieras genom mer ingående 
studier av både den processkartläggning som genomfördes samt genom ytterligare 
studier på Jönköping Energi och andra fjärrvärmeleverantörer.  

6.1.3 Frågeställning 3 

Hur kan slöserier i processen för fjärrvärmeinstallation i småhus minskas? 

Slöserierna överproduktion, väntan och överbearbetning eller felaktig bearbetning kan 
kopplas till bristande rutiner kring rapportering. För att minska dessa slöserier bör 
rutiner upprättas kring rapportering och informationshantering, förslagsvis i 
samband med införande av ett aktivt datasystem. Ett aktivt datasystem som 
meddelar användaren att något rapporterats in i datasystemet kommer innebära att 
den överproduktionen i form av dubbelrapportering som sker i dagsläget kan minskas 
eller elimineras. Att medarbetarna inte längre behöver meddela varandra muntligt 
kommer leda till positiva effekter på ledtiden och effektivitet i arbetet, men kan 
också innebära vissa negativa effekter för personalen då det kommer ske mindre 
kontakt mellan medarbetarna. 

Upprättandet av de nya rutinerna är kopplat till behovet av ett välfungerande 
datasystem. I verksamheter där signalerna mellan processerna har stor betydelse 
för den totala ledtiden är ett aktivt datasystem en nödvändighet. Datasystemet 
skulle i Jönköping Energis fall betyda att nästa ansvarig i processen inte behöver 
vänta på signalen att föregående process är genomförd. Med hjälp av datasystemet 
kan också planering ske i förväg, det vill säga att beställning av nästa process inte 
behöver ske när den föregående är klar utan detta skulle kunna ske vid en i förväg 
bestämd milstolpe. Ett exempel på hur detta skulle fungera är i den yttre 
installationen, där skulle varje milstolpe vara gräv, rör, muffning och igenläggning. 
Förslagsvis skulle nästkommande process börja planeras genom att beställa 
entreprenörer då rörnedläggningen är klar och inrapporterad i datasystemet, vilket 
skulle leda till att den väntan som uppstår då entreprenörerna beställs elimineras. 
Genom att säkerställa att ingen eller minimal väntan uppstår mellan processerna 
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kommer den totala ledtiden minskas. Den förkortade ledtiden bidrar till ökat 
kundvärde då installationen tar kortare tid vilket ger en nöjdare kund. 

I dagsläget sker installationen i seriella processer, detta anses inte vara nödvändigt 
eftersom inte alla processer är beroende av varandra. Genom att arbeta med 
parallella processer kan den totala ledtiden minskas. Exempel på processer som 
kan ske parallellt är den yttre och den inre installationen. Genom att beställa och 
påbörja den inre installationen innan den yttre är genomförd elimineras både den 
väntan som uppstår mellan de olika entreprenörerna, men även ledtiden för den 
inre installationen.  

För att minska den väntan som uppstår under den yttre installationen ytterligare 
anses det nödvändigt att ändra tidsplaneringen från veckor till dagar eller timmar. 
Detta kommer innebära att tidsplaneringen blir mer känslig för förseningar då 
säkerhetstiden kommer minskas. 

Att införa rutiner kring hur rapportering ska ske minskar risken att information 
matas in felaktigt och vidare att informationen är bristfällig. Rutinerna skulle leda 
till att minska eller eliminera slöseriet felaktig bearbetning, men arbetet slutar inte då 
rutinerna är fastställda utan mycket arbete krävs för att säkerställa att rutinerna 
följs. Att införa nya rutiner är ett krävande projekt men genom att göra rutinerna 
så enkla att följa som möjligt ökar chanserna att de faktiskt följs. 

För att ge en inblick på hur det skulle kunna se ut har en värdeflödeskartläggning 
upprättats baseras på de tider som framgått under intervjuerna samt mejlkontakt. 
Bilden kan ses nedan i Figur 19.  

 

Figur 19 - Värdeflödeskarta över önskat läge 

Värdeflödeskartläggningen tar endast hänsyn till de tider som framkommit under 
intervjuerna och tar därmed ingen hänsyn till eventuell väntan och ställtider mellan 
de olika entreprenörerna.  Nedan i Figur 20 har en processkartläggning gjorts 
vilken även har tagit hänsyn till säkerhetsledtider (finns även tillgänglig i Bilaga 7).  
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Figur 20 - Processkarta över önskat läge 

Säkerhetsledtiderna, i form av utropstecken i Fel! Hittar inte referenskälla., har 
inte räknats ut utan bör vid senare tillfälle undersökas ifall fallstudieföretaget väljer 
att gå ner på dagsplanering istället för veckoplanering. Det som skulle kunna göras 
är att börja med en längre säkerhetsledtid för att sedan korta ner den tills den 
minimala säkerhetsledtiden har uppnåtts. Risker finns med att korta ner de olika 
aktiviteternas tid till vad de i bästa fall skulle kunna ta, däribland minskar hänsynen 
till att det är olika entreprenörer som genomför aktiviteterna och som har alla har 
andra arbeten att planera runt om. Även hänsyn till kunden och deras möjlighet att 
låta entreprenörerna få tillgång till huset minskar, men här kan säkerhetsledtiden 
vara en bra lösning för att väga upp för eventuella kundönskemål när det gäller 
den möjligheten. Enligt Figur 20 skulle den totala ledtiden minskas till 34,5 dagar 
+ säkerhetsledtider. Dock krävs ytterligare undersökningar för att avgöra om detta 
är möjligt och var säkerhetsledtider skulle placeras. 

6.2 Implikationer 

Studien som genomförts har resulterat i att ett antal slöserier identifierats, samt 
förbättringsförslag för att minska dessa tagits fram. Resultatet av arbetet visar att 
det, i fallstudieföretagets fall, krävs ytterligare arbete med att förbättra och 
förtydliga kommunikationen som sker, samt skapa standardisering av rutiner som 
upprätthåller dessa kommunikationskanaler. Vid applicering hos andra 
fjärrvärmeföretag bör utvärderingar göras om processkartan stämmer med deras 
verksamhet, samt nya uträkningar när det gäller ledtiderna för installationerna då 
dessa med sannolikhet kan komma att skilja sig åt mellan olika leverantörer. Detta 
för att eventuella skillnader i arbetsprocessen kan finnas mellan företag vilket kan 
resultera i skillnader i ledtider som arbetsrutiner. Dock bör de förslag på 
förbättringar som presenteras i arbetet utvärderas och genomföras i den 
utsträckning som behövs för att öka visualiseringen av flödet, samt öka 
kommunikationen. 

Studien tyder också på att med hjälp av Lean kan en fjärrvärmeinstallation 
effektiviseras, främst genom att eliminera slöserier i processen samt arbeta med 
periodlös planering.  

Trots att detta arbete inte har bidragit till ny teori kring ämnesområdet har det 
bidragit med att ge en inblick på hur Lean kan tillämpas hos fjärrvärmeföretag, 
samt hur processer inom fjärrvärmeindustrin kan kartläggas för att ligga till grund 
för förbättringsarbeten. 

6.3 Metod 

För att uppfylla examensarbetets syfte har litteraturstudier och en enskild fallstudie 
genomförts. Arbetet påbörjades med litteraturstudier, främst inriktade på Lean för 
att sedan under fallstudiens gång inriktas på mer specifika verktyg som kan 
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användas för att identifiera möjligheter och brister i processerna, exempelvis 
värdeflödeskartläggning. Även litteraturstudier kring verktyg för att förbättra 
identifierade förbättringsområden studerades parallellt med fallstudien. Under 
fallstudiens gång har intervjuer och datainsamling skett parallellt med dataanalys. 
Att använda detta abduktiva forskningssätt anser författarna passat bra då 
litteraturstudierna har kunnat anpassas efter empirin som samlats in under arbetets 
gång, därmed har användbarheten av det teoretiska ramverket kunnat säkras. 
Dock bör, enligt Alvesson och Sköldberg (2005), en abduktiv ansats styrkas 
genom att använda flera fall vilket inte gjorts i detta arbete och kan därmed 
påverka reliabiliteten. För att säkra upp detta kan ytterligare fallföretag studeras för 
att undersöka kartläggningens generaliserbarhet. 

Svaren på examensarbetets första och andra frågeställning har baserats på empiri 
hämtad från fallstudieföretaget i kombination med teori som återfinns i det 
teoretiska ramverket. Arbetets tredje frågeställning har besvarats med 
utgångspunkt i de kartläggningar som gjorts samt litteraturstudier. 

6.3.1 Datainsamling 

Enligt Sörqvist (2004) används inte Lean enbart i producerande verksamheter utan 
kan även appliceras på andra typer av företag. Genom att använda en fallstudie har 
teori kunnat kopplas till verkligenheten vilket har tydliggjort att Lean kan 
användas även inom tjänsteproducerande företag för att skapa effektivare flöden. 
Fallstudien har gett möjlighet att göra en kartläggning (Yin, 2009), vilket 
underlättar vid förbättringsarbete. Det hade varit svårt att bidra till effektivisering 
av processen utan tillgång till ett fallstudieföretag eftersom stora delar av arbetet 
baserats på intervjuer och dokumentation från fallstudieföretaget och litteratur 
kring ämnet är bristfälligt. Då frågeställning två och tre bygger på att en korrekt 
processkartläggning och värdeflödeskartläggning gjorts är det viktigt att få en så 
djup förståelse som möjligt för hur processen ser ut. 

För att samla in empiri genomfördes totalt nio besök på fallstudieföretaget under 
vilka samtal och intervjuer genomfördes. För att ytterligare stärka rapportens 
reliabilitet skulle fler personer intervjuats.  

6.3.2 Analys av data 

Den insamlade empirin har analyserats kontinuerligt under hela fallstudien och 
kopplats till teorin. Att analysarbetet pågått kontinuerligt istället för efter 
insamlandet anser författarna vara till fördel då risken att information försvinner 
eller glöms bort på vägen minimeras. 

Processen har kunnat kartläggas genom både dokumentationsstudier och 
intervjuer. Att flera personer har intervjuats vid flera olika tillfällen har gjort att 
processkartläggningen baserats på flera källor. Analysarbetet anses ha underlättats 
då flera källor kunnat jämföras.   
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6.3.3 Validitet och reliabilitet 

Under arbetets gång har åtgärder vidtagits för att säkerställa att rapportens 
validitet och reliabilitet håller en god nivå. Den interna validiteten har beaktats 
genom att information samlats in från flera personer vid olika tillfällen och 
kartläggningen har baserats på flera olika källor. Under arbetets gång har 
processkartläggningen presenterats och accepterats av installationssamordnare på 
fallstudieföretaget vilket gör att den interna validiteten anses öka ytterligare. Den 
interna validiteten hade kunnat öka ytterligare genom att intervjua fler personer 
som arbetar med installationsprocessen och genom att observera processen. 
Genom observationer hade de genomförda kartläggningarna kunnat baseras på 
primärdata istället för sekundärdata vilket hade ökat validiteten av arbetet. Detta 
har författarna inte haft möjlighet att göra på grund av resursmässiga 
begränsningarna samt av hänsyn till att installationerna äger rum i privatpersoners 
bostäder. 

Den externa validiteten i arbetet kunde ökat genom att använda fler än ett 
fallföretag, vilket i detta fall inte gjorts på grund av resursmässiga begränsningar. 
Under studien har en liknande process som den som kartlagts identifierats hos en 
annan fjärrvärmeleverantör via deras hemsida. Detta stärker generaliserbarheten 
av arbetet då processen har samma struktur och aktiviteter som den process som 
finns beskriven under empirin, men som dock är namngivna annorlunda. Då 
installationsprocessen tycks genomföras på liknande sätt kan de 
förbättringsförslag som tagits fram i arbetet vara aktuella att applicera på fler 
företag. Troligtvis används veckoplanering ofta, men i de fall det är möjligt bör 
dagsnivåplanering användas för att hålla ner ledtiden.  

Reliabiliteten har beaktats genom att noggrant planera hur data ska samlas in och 
hur denna ska analyseras, exempelvis har författarna under de genomförda 
intervjuerna i förväg bestämt vem som ska föra anteckningar samt ställa frågor. 
Metoderna och tillvägagångsätten som använts under arbetets gång har 
dokumenterats noggrant för att ytterligare öka arbetets reliabilitet, samt har de 
frågor som ställts under intervjuerna bifogats i arbetet. 

6.4 Slutsatser och fortsatt arbete 

Genom att applicera verktyg inom Lean kan fjärrvärmeinstallationsprocessen 
effektiviseras. Resultatet av detta arbete tyder även på att gränssnitten mellan 
delprocesserna kan förbättras med hjälp av Lean, främst genom att eliminera eller 
minska väntan som uppstår på grund av bristande signaler. Ytterligare förkortning 
av installationsprocessens ledtid är möjlig genom att studera processen närmare. 
De förbättringsförslagen som presenteras i examensarbetet är: 

 Att tidsplanera aktiviteter på dagsnivå 

 Införa ett informationssystem som täcker kommunikationsglappet mellan 

fallstudieföretaget och entreprenörerna 

 Arbeta med parallella processer då detta är möjligt 
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 Använda Leans visualisering och enkelhet för att förenkla 

kommunikationen 

 Arbeta med ständiga förbättringar för att effektivisera processen ytterligare 

 Arbeta med att eliminera slöserier i processen  

Ytterligare kartläggningar av installationsprocessen av fjärrvärme i småhus anses 
vara intressant för att få ytterligare kunskap om hur de olika aktiviteterna går till 
och då skulle fokus förslagsvis ligga på delprocesserna samt hur dessa kan 
effektiviseras. Främsta möjligheten till fortsatt arbete ses i att undersöka 
generaliserbarheten av de kartläggningar som upprättats i arbetet för att se om 
dessa kan användas appliceras på andra fjärrvärmeleverantörer. Då är även en 
utredning för att se om slöserierna även de är generaliserbara på andra fjärrvärme 
företag.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1 

Frågor till Jönköping Energi – 2014-03-06 
 
Vad händer mellan det att: 
 

4. Avtalet är accepterat till dess att den yttre installationen är påbörjad? 

5. Yttre installationen är påbörjad tills den inre installationen påbörjas? 

6. Inre installationen påbörjad till dess att Jönköping energi monterat en 

mätare? 

Avtal accepterat 
 

7. När sker planering och ritning av arbetet?  

a. Hur mycket planering sker ihop med husägaren och när sker detta?  

b. Innan eller efter det att avtalet är skrivet? 

Planritning 
 

8. Är det ritningen som bestämmer vilka myndigheter som måste kontaktas? 

Kontroll 
 

9. När behövs inte kontroller göras med myndigheter inför en 

fjärrvärmeinstallation? 

10. Vad händer om myndigheten stoppar installationen? 

Yttre installation 
 

11. När beställs den yttre installationen? 

12. När beställer man den inre installationen?  

a. Är det när rören är lagda eller när man har testat så det finns tryck i 

rören?  

b. När dikena är igenfyllda? 

13. Signalen mellan yttre och inre installation?  

a. Vem har ansvar för detta? 

14. Hur ofta är ledningssamordnaren ute på installationsplatserna?  

a. Hur sker kommunikationen mellan ledningssamordnaren och 

entreprenören? 

15. Är ledningssamordnare och installationssamordnare alltid olika personer? 

16. Sker igenfyllning alltid innan inre installation börjar? 

17. Hur ofta klarar man av 3 veckors tidsramen? (Gräv, rör, tryck i rören) 

18. Vilken installationstyp är vanligast?  

a. När man monterar en låda på väggen eller allt sker under mark?  
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b. Har ni märkt någon tidsskillnad mellan de olika installationstyperna? 

Inre installation 
 

19. Hur går den inre installationen till? Och i vilken ordning genomförs 

momenten? 

20. Har ni några bestämda tidsramar på den inre installationen? Klarar man av 

den tidsramen? 

21. Hur sker kommunikationen mellan entreprenör och Jönköping Energi? 

22. Installation kontrollerad?  

a. Vad innebär detta momentet?  

b. Är det att fakturan kommer in och signalerar att mätaren kan 

beställas eller/ och görs det någon kontroll på plats? 

Beställning av mätare 
 

23. Vad sker mellan beställning av mätare till dess att den är monterad? 

24. Beställer man en mätare eller beställer man en installation av en mätare? 

25. Finns det några skäl till att ni själva vill installera mätaren och inte delegerar 

ut detta till entreprenören?  

Monterad mätare 
 

26. Sätts värmen igång efter att mätaren är monterad eller dröjer det några 

dagar innan man sätter på systemet? 

Ansvariga 
 

27. Hur ser ansvarsfördelningen ut?  

28. Hur sker kommunikationen mellan de olika samordnarna?  
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Bilaga 2 

Frågor till Jönköping Energi – 2014-03-11 
 
Planering 
 

 Grävtillstånd – söks det även då man endast behöver gräva på kundens 

mark?  

 När man måste kontakta myndigheten för fornminnen? Fanns en karta för 

det? Samma för miljö? 

 Vad heter fornminnemyndigheten? 

 Tidsplanering (under planering) vad ingår i denna? 

Yttre installation 
 

 Muffning – vad är det egentligen? 

 Vad är det för skillnad mellan de olika mötena? De veckovisa och de som 

sker varannan vecka? 

Inre installation 
 

 Inre installation – kommunikationen med entreprenören, sker den endast 

via mail eller har ni möten eller telefonsamtal m.m. som komplement?  

Övrigt 
 

 Stämmer detta påstående: I undantagsfall kan planering och yttre installation 

påbörjas innan det att avtalet inkommit till Jönköping Energi, då har ett muntligt 

avtal ägt rum och den yttre installationen påbörjats i väntan på att avtalet kommer 

in. 

 Vad är det FLIS består av? Alla installationer från ett visst datum? (har 

skrivit lite om detta i metod under dokumentation) 

 Hur många producerande fjärrvärmestationer har ni? 

 Fjärrvärmekraftverket i Torsvik eldas med hushållsavfall? Något mer? 

 Projekterad - är det från och med att planritningen är överlämnad till 

markentreprenören? 

 Vad kallas ritningen? 

Hur länge kan en kund avbryta en installation? 

  



Bilagor 

55 

Bilaga 3  

Frågor till Jönköping Energi – 2014-04-15 
 

Planering 

 

 Rutiner för samråd med kommun/myndigheter?  

 Rutiner för sökning av grävtillstånd? 

 Sker det alltid förfrågan om grävtillstånd då man har haft kontakt/samråd 

med kommun då man gräver på deras mark? 

 Hur lång tid tar samrådet med kommun/myndigheter i vanliga fall? 

 Är det samma person som ni kontaktar vid samrådet med kommun som 

det är när ni söker grävtillstånd? 

 

Yttre installation 

 

 Hur fungerar FLIS? 

 Vilka har tillgång till FLIS? 

 Hur ser signalen mellan inre och yttre ut?  

o Finns det något samlingsställe för signalerna eller måste man gå in i 

husen en efter en och kontrollera statusen?  

 Hur fungerar kontakten mellan er och entreprenörerna som genomför de 

yttre installationerna?  

o Sker beställning av arbete via telefon eller mailkontakt eller endast 

under de veckovisa mötena? 

 Hur kommunicerar de yttre entreprenörerna med varandra?  

o Har de kontakt med varandra utöver mötena som J.E. anordnar?  

 

Inre installation 

- 

Slutinstallation 

 

 Hur går bokningen av teknikern till?  

o Hur många tekniker finns det som genomför mätarinstallationer?  

o Hur lång tid brukar ni räkna med att mätarinstallationen tar?  

o Arbetar teknikerna bara med slutinstallationer eller har de fler 

arbetsuppgifter? 

 

 
Övrigt 
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 Använder ni er av fler databassystem? Till vad? 

 Hur många personer från Jönköping Energi arbetar med samma projekt?  

 Visualiseras signalerna mellan de olika ”delarna” på något sätt i 

organisationen? (Till exempel tavla där kommande arbeten visas upp och 

statusen för dem? Ur både den som har hand om den inre installationens 

samordnares synpunkt och för de som installerar mätaren i husen) 
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Bilaga 4  

Processymboler 
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Bilaga 5 

Värdeflödessymboler 
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Bilaga 6 

Överblick av alla delprocesser 
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Bilaga 7 

Processkarta över önskat läge 

 


